Záznam z 1. jednání
Pracovní skupiny pro přípravu Programu rozvoje města Chrastavy (PS PRMCh)
Termín:
9.4.2008 od 17:00
Místo:
malá zasedací místnost radnice
Účast:
dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Úvod, hlavní poslání PS PRM, představení účastníků (starosta)
2. Cíle, úkoly a způsob práce PS PRM (JL-plán)
3. Postup a metodika zpracování Programu – jednotlivé realizační kroky (JL-plán)
4. Podrobnější obsah Kroků 2 a 3 (analytická část Programu), podklady, stav
rozpracování, úloha členů PS PRM (JL-plán)
5. Další postup prací a termíny jednání PS PRM (JL-plán, starosta)
6. Diskuze, náměty, připomínky (starosta)
Podkladové materiály (zaslané před jednáním):
Upřesnění metodiky zpracování a projednání PRM
příp. „Posouzení rozvojových dokumentů města Chrastavy“ (pro členy PS PRM, kteří
tento dokument nemají)
Poznámky a závěry z jednání:
a) zapojení veřejnosti :
podnět Mgr.P.Medřického, podpořený další diskusí (p. Wolf, Ing.Rachlický, p.Pilař) - zjistit
názory od lidí a firem (anketa nebo další možnosti), zajistit informovanost veřejnosti o
přípravě PRMCh, problematika okrajových částí města
− informovanost bude zajištěna na www stránkách MCh (spec. záložka Rozvoj města,
bude obsahovat aktuální informace o přípravě PRMCh, části dokumentu i prostor pro
vyjádření názorů veřejnosti
− k informovanosti budou využity také Chrastavské listy a další možnosti
− vzhledem k tomu, že zjednodušená varianta zpracování PRMCh neobsahuje širší
zapojení veřejnosti, je třeba dořešit (projednáním zpracovatele s vedením města):
− formu zapojení veřejnosti (anketa ?)
− vhodný termín (po analýze, před návrhovou částí, po návrhové části) –
doporučení na krátkou anketu s otevřenými otázkami – problémy, náměty,
potřeby lidí, nutno počítat cca 1 měsíc na vypsání, sběr a vyhodnocení
− organizační a finanční zajištění
− doporučeno zajistit vyšší informovanost o www (rozhlas, letáčky do schránek,...)
−

b) členové pracovní skupiny projednali navržený způsob práce a neměli k němu připomínky,
včetně možnosti e-mailového projednávání dílčích výstupů
c) byly potvrzeny termíny dalších jednání PS PRMCh:
14.5.2008
11.6.2008
27.8.2008
vždy od 17:00, materiály budou zasílány cca týden předem
d) zpracovatel požádal o předání volebních programů všech volebních stran do ZM, a to na
současné a minulé volební období
e) všem členům pracovní skupiny bude zaslán aktuální Investiční plán města Chrastavy,
zpracovaný odborem rozvoje
JL, 11.4.2008
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