
Výroční zpráva 

Pracovní skupina pro podnikání byla zřízena radou města, přičemž se za uvedené období sešla celkem 
~x. Z každého jednání byl pořízen zápis, který je k dispozici k nahlédnutí na odboru obecní živnostenský 
úřad či v kanceláři starosty a tajemníka. Na každém jednání byla pracovní skupina seznamována 
s plánovanými projekty a investičními akcemi v daném období. 

14.2.2018 informace o úpravách veřejného prostranství před vlakovým nádražím, vybudování nových 
parkovacích míst, stojanů na kola, WC atd. Tato investiční akce reaguje na trend stále většího počtt 
osob, které využívají vlakové dopravy ke každodennímu dojíždění do zaměstnání, přičemž k nádraž 
přijedou svým vozem. Uvedená akce je považována za důležitou také vzhledem k nedostath 
pracovníků na trhu práce, se kterou se potýkají i místní podnikatelské subjekty, čímž by mělo být mime 
jiného přispěno ke snadnějšímu/pohodlnějšímu dojíždění za prací do města Svitavy. Dále pak informace 
o pokračujících oprávách infrastruktury na území města, budování okružní křižovatky (ulice 
T.G.Masaryka, směr Litomyšl/Polička) , odložení rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, obchvatt 
města, příprava D35. Zástupce Hospodářské komory ČR pan Otakar Klepámík informoval o JeJ 
aktuální činnosti, především pak problematice získávání nových pracovníků z Ukrajiny a zemí bývalť 
Jugoslávie. Zřízení sdílené kanceláře pro podnikatelské subjekty "COWORK" na náměstí Míru 48 
(vedle informačního centra). Je zde 7 pracovních míst, wifi, projektor atd. Podnikatelé zde mohot: 
jednak samostatně pracovat, ale také si vyměňovat zkušenosti či jí využívat jako jednací místnost. 

1 O. 9.2018 informace o průběhu investičních akcích na území města. Diskutováno další rozšiřován 

nákupních center v okrajových částech města a to ve vztahu k potencionálnímu riziku útlumt 
podnikatelských aktivit v oblasti obchodu a služeb na nám. Míru. V současnosti probíhá výstavb<: 
velkého hobbymarketu, přičemž je zvažována výstavba dalších velkoprostorových prodejen. Zz 
pozitivní ze strany pracovní skupiny je za uplynulé období považováno zahájení výroby ve společnost 
Schaeffler Svitavy, kde dochází k soustavnému náboru nových pracovníků a tím i zvyšován 
zaměstnanosti ve městě a tvorbě nových pracovních míst i u dalších podnikatelských subjektů. Limitem 
zde začíná být nedostatek pracovní sil. Pokračovat ve snaze o oživení náměstí, kde již byla podniknuta 
řada kroktl, jsou pořádány farmářské trhy, různé kulturní akce, průběžně rekonstruovány nebytov{ 
prostory atd .. 

Návrhy z jednání pracovní skupiny: 
rozšíření průmyslové zóny 
pokračovat v rekonstrukci nebytových prostor ve vlastnictví města 
nový mobiliář v prostoru náměstí, soustavný/úklid údržba podloubí 
pokračovat v rekonstrukci infrastruktury (chodníky, silnice, kanalizace atd.) a občanské vybavenosti 
pečlivě zvažovat další podporu rozšiřování nákupních center na okraji města a to ve vztahu k rizikL 
dalšího útlumu podnikatelských aktivit v prostoru nám. Míru 
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Ing. Ctirad Staud o o - -
Pavel Čížek o - - -

Bc. Lukáš Heřmanský - - - -

Miroslav Lacman - o - -
Roman Poláček o - - -
Otakar Klepárník o - - -

Lenka Millerová o - - -
Mgr. Rudolf Grim o o - -
O - účastnil se; X - neúčastnil se; - omluven 
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