Město Nový Jičín
Zápis č. 7/2017
z jednání Komise Zdravého města Nový Jičín a MA 21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 13. 12. 2017 v 17:00 hod., zasedací místnost u obřadní síně MěÚ
______________________________________________________________________
Zaevidováno v EED pod č.j.:
Jmenný seznam přítomných a nepřítomných členů komise:
Dobrozemský Václav, Fojtík Daniel, Hrdličková Lucie, Chmelařová Miroslava, Chobotová
Lenka, Janošek Dalibor, Klein Jiří, Krupička Martin, Perútka Jaroslav, Randusová Marta,
Rosová Zuzana, Rozbroj Pavel, Syrovátka Ondřej
Přítomní členové:
Fojtík Daniel, Hrdličková Lucie, Chobotová Lenka, Perútka Jaroslav, Randusová Marta,
Rosová Zuzana, Rozbroj Pavel, Syrovátka Ondřej
Nepřítomní členové omluveni:
Dobrozemský Václav, Chmelařová Miroslava, Klein Jiří, Krupička Martin, Janošek Dalibor
Nepřítomní členové neomluveni:
Žádný
Tajemník komise:
Imrýšková Kateřina
Hosté:
Žádný
Při zahájení schůze bylo přítomno 8 členů z celkového počtu 13 členů komise.
Komise byla usnášeníschopná.
Zahájení:
Jednání bylo zahájeno předsedou komise Ondřejem Syrovátkou, který přítomné členy na
jednání komise přivítal, poděkoval za účast a seznámil s programem jednání.
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1. Schválení programu jednání komise
Hlasování: Komise schvaluje navržený program jednání.
Zahájení
1. Schválení programu
2. Kontrola plnění úkolů
3. Výsledky indexu participace
4. Audity udržitelného rozvoje
5. Návrhy pro Plán zlepšování 2018
6. Komunitní zahrady na bývalém pozemku ZŠ Dlouhá (aktuální informace)
7. Plánování Veřejného fóra 2018
8. Ocenění člena Komise – J. Klein
9. Volba místopředsedy / místopředsedkyně Komise
10. Různé
11. Závěr
Ukončení schůze
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se:0
Dále předseda Ondřej Syrovátka seznámil členy Komise s rezignací na členství v komisi
současné místopředsedkyně Komise paní Radky Filipíkové za neziskový sektor. Proto v bodě
č. 9 dojde k volbě nového místopředsedy / místopředsedkyně Komise. Informoval také o tom,
že Rada města schválila jmenování nové členky Komise paní Lucie Hrdličkové z rodinného
centra Provázek. Dále předseda Komise požádal paní Hrdličkovou o krátké představení.

2. Kontrola plnění úkolů
Všechny úkoly budou probrány v rámci dalších bodů programu.
Úkol

Zodpovědná osoba

Plnění

Návrhy pro Plán zlepšování na rok
2018

Celá komise

Splněno

Návrhy na nového místopředsedu
komise

Celá komise

Splněno

3. Výsledky indexu participace
Tajemnice Komise shrnula výsledky indexu participace, který vytvořila společnost Demokracie
21. Index má za cíl zhodnotit stav a kvalitu participace neboli zapojení občanů do utváření
vlastního města či městské části. Index chápe koncept participace jako aktivitu, kterou
municipality činí ve vztahu k veřejnosti především nad rámec svých zákonných povinností. Dle
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tohoto indexu se dobře porovnává, do jaké míry dávají města či městské části prostor občanům
pro vyjádření. V tomto výzkumu byla hodnocena situace od 1. ledna 2015 do 31. prosince
2016. Celkem se do výzkumu zapojilo 151 největších českých municipalit.
V tomto výzkumu participace bylo zkoumáno celkem 21 indikátorů, přičemž všechny byly
rozděleny do tří následujících kategorií:
Otevřenost (transparentní rozpočet, VZ, jednání zastupitelstva webové stránky atd.)
Deliberace (veřejná projednání, participativní rozpočet, koordinátor participace, participace na
školách, inkluze sociálních skupin atd.)
Realizace (participativní procesy a jejich četnost, zveřejňování výsledků part. procesů, práce
s daty z průzkumů atd.)
Municipality obdržely u každé aktivity bodové ohodnocení v rozmezí -1 až 6 podle důležitosti
indikátoru a pokročilosti municipality v dané oblasti. Maximální možný zisk byl 100 bodů. Nový
Jičín se umístil na 28.-31. místě, viz přiložený graf. Na 12. místě se umístila nedaleká
Kopřivnice, která již 12. rokem obhajuje kategorii „B“ dle MA21. Velkým překvapením je pro
nás 8. Valašské Meziříčí, které má nyní kategorii „C“.

V následující tabulce již vidíme konkrétní bodové ohodnocení u všech aktivit. Nový Jičín ztratil
zejména kvůli absenci participativního rozpočtu, nepořádání školních fór, nekomunikaci
s občany při řešení komunitních otázek a problémů, nepříliš dobrým kontrolním mechanismům
při hlasování v participačních procesech a také kvůli participaci, která nemá příliš inkluzivní
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charakter. Na zmíněné aktivity ale reaguje Plán zlepšování na rok 2018, který si předsevzal
mnohé aktivity zlepšit nebo nově zavést. Přes nedostatky je však 28.-31. místo pro Nový Jičín
úspěchem ve velké konkurenci se mu podařilo přeskočit 120 municipalit.

4. Audity udržitelného rozvoje
Tajemnice Komise informovala ostatní členy o tom, že město Nový Jičín má díky členství
v Národní síti Zdravých měst možnost nechat si zpracovat audit udržitelného rozvoje v různých
oblastech. Audit je dokument hodnotící stav a trendy ve vybrané oblasti s ohledem na
udržitelný rozvoj města. Audit UR dle Metodiky je významným analytickým podkladem pro
strategie a koncepce municipalit a regionů. Tajemnice společně s předsedou navrhli, aby
Komisí byla navržena dvě témata: jedno prioritní a druhé zástupné, případně by se mohly
zpracovat oba audity. NSZM je doporučeno vybrat oblast, ve které se již město angažuje. Audit
zpracovává odborník na danou oblast. Do 28.2.2018 je potřeba podat přihlášku na zpracování
auditu.
Předseda Komise pro ilustraci stručně představil členům již zpracované audity městem
Kopřivnice. Dále předseda vyzval členy, aby se vyjádřili, jaké audity by si město mělo nechat
zpracovat. Pan Fojtík navrhnul, že by si město mělo zpracovat audit v oblasti, ve které není až
tak pokročilé. Audit oblasti č. 1 Veřejná správa a územní rozvoj by mohl zhodnotit, jak se město
chová hospodárně se svými finančními prostředky a zda realizované projekty jsou skutečně
pro město důležité. Lenka Chobotová společně s Pavlem Rozbrojem podporovali návrh pro
zpracování auditu č. 4 Doprava, jelikož se týká všech občanů. Předseda Komise zahájil
hlasování o výběru auditů:
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Výsledky hlasování:
1. Audit č.1 Veřejná správa a územní rozvoj ; Pro: 6
2. Audit č.4 Doprava a mobilita; Pro: 2

5. Návrhy pro Plán zlepšování 2018
Předseda komise představil členům Komise návrh Plánu zlepšování na rok 2018.
Kampaně:
Zapojení do kampaně „Ukliďme Česko“
Termín jarního akce je dán celostátně, později bude potřeba vybrat lokality úklidu. Podzimní
akci máme prozatím v plánu, ale nemusí se uskutečnit.
Zapojení do kampaně Do práce na kole
Do kampaně Do práce na kole se Nový Jičín zapojuje již tradičně, akci zajišťuje Nový Jičín
také pro přilehlou Kopřivnici a Valašské Meziříčí. Akci zajišťuje cyklokoordinátor města Ing.
Bohumil Pobořil.
Férová snídaně
Již tradiční akce proběhne 12.5.2018, akce se překrývá s Mezinárodním dnem rodin. Nově by
se akce mohla konat na Svinci, aby přilákala více návštěvníků. Bylo by vhodné domluvit se
s majitelem restaurace na Svinci, aby akci s námi koordinoval.
Zapojení do Kampaně Den sociálních služeb
Kampaň probíhá v září, kdy se na náměstí prezentují neziskové organizace, na starost ji má
zejména Odbor sociálních věcí MěÚ.
Zapojení do kampaně Evropský týden mobility
Evropský týden mobility probíhá v půlce září, pro příště bychom mohli oslovit firmu, která by
prezentovala elektrokola a další prostředky na elektrický pohon, které by si veřejnost mohla
vyzkoušet. Zapojit bychom mohli také Mozaiku, aby zajistila program pro děti. Další novinkou
by mohlo být uzavření vybrané silnice na Den bez aut, akce může být dále obohacena o
slavnost „Zažij město jinak“ – na ulici by probíhaly různé kulturní akce a po celý den by ulice
byla využívána lidmi, nikoli automobily. Dopoledne ulici mohou využít školy, se kterými by se
město domluvilo.
Vysazení Stromu svobody
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Na stoleté výročí od vzniku samostatné Československé republiky by byl na vytipovaném
místě vysazen strom. Akce by se měla nějak zatraktivnit, aby se zúčastnili i občané.
Zapojení do projektu Mládež kraji
Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami
navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a
realizují sami mladí lidé. Do tohoto projektu je zapojen také Moravskoslezský kraj. Lidé
dostanou na realizaci projektu 10 000Kč, v rozpočtu města je na tuto aktivitu vyčleněno
50 000Kč.
Uspořádání semináře pro žadatele dotací z rozpočtu města
Návrh na uspořádání semináře vzešel od člena Komise Václava Dobrozemského, přičemž tato
aktivita se měla uskutečnit již v roce 2017. Seminář k dotacím z rozpočtu města se bude konat
v libovolném termínu, první část by měla seznámit žadatele se systémem rozdělování dotací
a druhá část by měla být diskuzní.
Osvětové akce:
Realizace osvětové akce k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost
Podmínkou pro splnění kategorie „C“ v kritériích MA21 je uspořádání jedné osvětové akce pro
veřejnost za rok. V roce 2017 jsme tuto akci uskutečnili na novojičínském gymnáziu pro
studenty maturitních ročníků, přednášejícím byl docent z Univerzity Palackého Pavel Nováček.
Podobnou akci plánujeme uspořádat i v následujícím roce.
Plánování s veřejností:
Uspořádat Veřejné fórum
Veřejné fórum plánujeme uskutečnit 15.5.2018, je nutné ale toto datum konzultovat s NSZM.
NSZM nabízí možnou facilitaci celého fóra, což bychom uvítali. Veřejné fórum se
pravděpodobně opět uskuteční ve Fokusu. Před uskutečněním fóra proběhne i zasedání
Komise Zdravého města a MA21 kvůli naplánování celé akce.
Uspořádat školní fórum
V rámci plánování s veřejností bychom letos poprvé rádi uspořádali školní fórum. Školní fórum
je debatní fórum pro mládež, které se uskuteční na jedné základní škole v Novém Jičíně.
Debaty se pravděpodobně zúčastní žáci 8. a 9. ročníků. První část debaty se věnuje vytipování
problémů ve škole a druhá část se věnuje problémům v našem městě v různých oblastech.
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Nabídku na uspořádání fóra rozešleme všem ředitelům základních škol v Novém Jičíně a dle
zájmu bude vybraná škola, kde se tato debata uskuteční. Paní Lenka Rosová navrhla
spolupráci se Základní školou Komenského 68, se kterou má velmi dobré zkušenosti.
Kulatý stůl
Kulatý stůl bude uspořádán k investiční akci nebo k aktuálnímu problémů, který například
vzejde z Veřejného fóra. Téma ani datum tedy naplánováno není.
Participativní rozpočet
V rozpočtu města na rok 2018 byla schválena suma pro participativní rozpočet. Občané
rozhodnou o přesném využití 200 tis. Kč, buď jim navrhneme několik variant, jak by mohly být
peníze využity, a nebo si tento návrh vzejde přímo od občanů. Na Veřejném fóru se představí
možné projekty a podle debaty se rozhodnout, který projekt je dle nich nejlepší.

Dokumenty:
Zpracování auditu udržitelného rozvoje viz. bod č. 4
Vzdělávání:
Vzdělávání koordinátora
Vzdělávání probíhá průběžně, platformou pro vzdělávání jsou Školy Zdravých měst, které se
konají 3x ročně.
Spolupráce:
Třísektorová spolupráce
Spolupráce tří sektorů v našem městě probíhá v rámci slavností, jarmarků, jarního úklidu.
Mohla by být uzavřena smlouva s partnerem, např. základní či střední školou v Novém Jičíně,
aby se s námi podílela na různých aktivitách.
Webové stránky:
Aktualizace webové stránky Zdravého města Nový Jičín
Webová stránka je průběžně aktualizována.
Média:
Uveřejňování zpráv o MA21 v médiích
Zprávy o MA21 jsou průběžně uveřejňovány v médiích, zejména v Novojičínském zpravodaji
a na televizi Polar.
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Vize:
Obhájení kategorie „C“ dle místní Agendy 21.

6. Komunitní zahrady na bývalém pozemku ZŠ Dlouhá (aktuální informace)
V současné době je občanům distribuován leták s nabídkou pěstebního pozemku
v komunitních zahradách na bývalém pozemku zahrad ZŠ Dlouhá. Leták obdrží občané
bydlící v přilehlých ulicích (Dlouhá, Jičínská, Na Lani, Palackého, Sportovní), vypsaný
formulář odevzdají buď do Návštěvnického centra, nebo je k dispozici na webových
stránkách města také online formulář. Formulář lze odevzdat do 22.12.2017. Následně podle
zájmu vedení města zhodnotí, zda se komunitní zahrady vybudují či nikoli.

7. Plánování Veřejného fóra 2018
Veřejné fórum plánujeme dle dohody uskutečnit 15.5.2018, je nutné ale toto datum konzultovat
s NSZM. NSZM nabízí možnou facilitaci celého fóra, což bychom uvítali. Veřejné fórum se
pravděpodobně opět uskuteční ve Fokusu, jiné velké prostory v NJ nejsou k dispozici. Před
uskutečněním fóra proběhne i zasedání Komise Zdravého města a MA21 kvůli naplánování
celé akce.

8. Ocenění člena Komise – J.Klein
Člen Komise J. Klein – ředitel městské policie obdržel ocenění Laskavec roku 2017 od
Nadace Karla Janečka za dobrosrdečnou a nezištnou pomoc společnosti. Bylo promítnuto
video nadace představující pana J. Kleina.

9. Volba místopředsedy / místopředsedkyně Komise
Předseda Komise obdržel rezignaci současné místopředsedkyně Komise Radky Filipíkové.
Předsedou Komise byla na post místopředsedkyně Komise navržena paní Marta Randusová
z podnikatelského sektoru.
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1

10. Různé
V rámci Různé vzešel nápad od člena Komise Daniela Fojtíka, že by se mohly oživit Vánoční
trhy na náměstí. Před konáním trhů by bylo možné ve stáncích zorganizovat „Restaurant
Day“, kde by mohli zájemci prezentovat svou kuchyni a nabízet ochutnávky jídla (tato akce
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se již nyní občasně koná na různých místech v NJ). Tento námět bude diskutován s vedoucí
NCNJ Radkou Bobkovou (úkol: Ondřej Syrovátka).

11. Závěr
Předseda Komise poděkoval všem členům Komise za jejich účast. Další jednání Komise se
uskuteční v lednu příštího roku, termín bude se členy komise opět konzultován předem.
Úkol

Zodpovědná osoba

Datum plnění

Konzultace „Restaurant Day“

Ondřej Syrovátka

Do 28.2.2018

V Novém Jičíně dne: 18.12.2017
Zapsala: Kateřina Imrýšková

Ondřej Syrovátka

Podpis: ………………………..

Podpis: ………………………….

Příloha č. 1: Prezenční listina
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