Město Nový Jičín
Zápis č. 8/2018
z jednání Komise Zdravého města Nový Jičín a MA 21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 22. 1. 2018 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:
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
Nepřítomní členové omluveni:
Nepřítomní členové neomluveni:
Tajemník komise:
Imrýšková Kateřina
Hosté:
Žádný
Při zahájení schůze bylo přítomno všech 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
Schválení programu
1. Kontrola plnění úkolů
2. Mládež kraji
3. Participativní rozpočet
4. Audity udržitelného rozvoje
5. Komunitní zahrady na bývalém pozemku ZŠ Dlouhá (aktuální informace)
6. Školní fórum
7. Plánování Veřejného fóra 2018
8. Výsledky pocitových map
9. Zpráva o činnosti Komise
10. Různé
Závěr
Ukončení schůze
Schválení programu:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:0

1. Kontrola plnění úkolů
Úkol

Zodpovědná osoba

Konzultace „Restaurant Day“

Ondřej Syrovátka

Plnění
Splněno

2. Mládež kraji
Předseda komise představil iniciativu Mládež kraji, kterou si město předsevzalo také v rámci
Plánu zlepšování na rok 2018. Vyhlášení plánujeme na únor tohoto roku. Na této iniciativě pro
mladé lidi ve věku 13-26 let se podílí kraj Moravskoslezský, Vysočina a Jihočeský. Tato
iniciativa vznikla za podpory kraje, programu Erasmus a Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy. Mladí lidé si díky této iniciativě mohou vymyslet jakýkoli projekt, který by chtěli
realizovat ve svém městě.
Student podá na portálu www.mladezkraji.cz návrh projektu. Po zaevidování nápadu se
projekty hodnotí po formální a věcné stránce. Studenti vybraných projektů se zúčastní
víkendového školení. Zde své projekty studenti prezentují, dostávají připomínky od ostatních,
projekt se tak stane více reálným. Zhruba po 1-3 týdnech město svolá hodnotící komisi.
Hodnotící komise se skládá z pěti lidí: úředníka z města, politika, zástupce PO, zástupce
Erasmu a Radamoku. Za PO bychom mohli přizvat Středisko volného času Fokus.
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Komise hodnotí jednotlivé projekty. Prezentace studentů trvá zhruba 3 minuty bez použití
ppt, student může nápad zakreslit na flipchart. Projekty, které se dostanou až před komisi,
jsou většinou kvalitní, protože projdou již předvýběrem na školení a většina z nich je
schválená. Komise může snížit částku na projekt. Po schválení projektů se uzavře Smlouva
o dílo s RADAMOKem (Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje), aby realizovali
projekt. Student předkládá všechny doklady PO podle stanoveného rozpočtu, jinak musí
podat žádost o změnu. PO kontroluje a eviduje doklady.
Předseda komise zmínil možnost, že by se projekty mohly představit i Komisi Zdravého
města, případně veřejnosti na Veřejném fóru. Byla by vhodná medializace této akce.

3. Participativní rozpočet
Předseda Komise na zasedání upřesnil informace ohledně participativního rozpočtu, kterému
se věnovala Komise již v rámci schvalování Plánu zlepšování. V rámci rozpočtu města na rok
2018 byla schválena suma 200 tis. Kč pro participativní rozpočet s názvem Projekty pro Nový
Jičín. Sami občané tak rozhodnou o přesném využití těchto peněz. Občané budou moci
navrhovat projekty, kterými by se dalo naše město vylepšit. S návrhem může přijít každý občan
Nového Jičína, který je starší 15 let. Město pak podpoří projekty, které dostanou nejvíce hlasů
na veřejném fóru a následně v anketě na stránkách města.
Každý projekt projde formální kontrolou, která ověří, zda je formulář vyplněn správně, to bude
mít na starost Oddělení rozvoje a strategického plánování. Občan musí společně s projektem
předložit předpokládaný časový harmonogram a rozpočet. Samotná realizace musí
proběhnout do konce roku 2018. Dále žadatel musí splnit podmínku, že se projekt bude
realizovat v budově nebo na pozemku ve vlastnictví města.
Návrhy občanů, které projdou formální kontrolou, budou posouzeny v další fázi zaměstnanci
z příslušného odboru (Odboru majetku a investic, Odboru životního prostředí, Odboru
územního plánování a stavebního řádu), kteří budou zjišťovat, zda je projekt technicky
proveditelný. V květnu budou všechny realizované návrhy představeny veřejnosti na Veřejném
fóru a posléze na stránkách města.
Po představení participativního rozpočtu předseda Komise řekl, že je stále ještě v jednání, zda
se o projektech bude hlasovat jen na veřejném fóru, nebo i na internetu. Je potřeba zajistit,
aby nebylo hlasování zneužitelné. Člen Komise, pan Dalibor Janošek navrhl, aby se hlasovalo
na Veřejném fóru, tak v internetové anketě, kde by občan zadal své celé jméno a bydliště.
Veřejného fóra se může zúčastnit jen několik desítek občanů, proto by měla být zřízena i
anketa. Další člen Komise, pan Daniel Fojtík upozornil na to, že by se mělo upřesnit, zda lze
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projekt realizovat na pozemcích ve vlastnictví příspěvkových organizací města a zda lze
projekt případně spolufinancovat z vlastních zdrojů žadatele.

4. Audity udržitelného rozvoje
Tajemnice Komise informovala ostatní členy o tom, že město Nový Jičín si nechá zpracovat
dva audity udržitelného rozvoje. Na minulém 7. zasedání Komise v prosinci 2017 bylo Komisí
navrženo, aby se zpracovaly dva audity, a to v oblasti Veřejná správa a územní rozvoj,
Doprava a mobilita.
Reflektovali jsme náměty Komise, proto bude do Rady města dne 14.2.2018 navrženo
usnesení, aby byl zpracován právě audit č.1 Veřejná správa a územní rozvoj a audit č.4
Doprava a mobilita. Do 28.2.2018 je potřeba podat přihlášku na zpracování auditu NSZM a do
31.3.2018 by měly být audity zpracovány a odeslány k posouzení externím hodnotitelům.
Audit č.1 bude zpracovávat Odbor Organizační, Odbor územního plánování a stavebního řádu
a Oddělení rozvoje a strategického plánování. Audit č.4 Doprava a mobilita bude zpracován
na Odboru dopravy a na Oddělení rozvoje a strategického plánování, jelikož část se věnuje
rozvoji cyklodopravy ve městě. Záměry zpracování obou auditů byly konzultovány s vedoucími
příslušných odborů a oddělení. Tajemnice Komise bude jako koordinátorka ZM kompletovat
všechny vyplněné údaje. Zpracované a ohodnocené audity by nám pak mohli ukázat kvalitu
v jednotlivých oblastech.

5. Komunitní zahrady na bývalém pozemku ZŠ Dlouhá (aktuální informace)
Předseda informoval členy Komise o aktuálním dění v projektu Komunitních zahrad na
pozemku bývalých zahrad ZŠ Dlouhá. Po rozeslání informačních letáků s registračním
formulářem, který byl také k dispozici i online na webových stránkách města, se bude konat
dne 25.1.2018 schůzka se zájemci o pěstební pozemek. V současné době evidujeme 24
zájemců o pěstební pozemek. Na schůzce by se měly vyjasnit organizační záležitosti.
Schůzky se zúčastní také paní Radka Pokorná s Annou Černou za spolek Kokoza z Prahy,
který má již zkušenosti se zakládáním komunitních zahrad. Předseda nabídnul členům
Komise, že se této schůzky mohou také zúčastnit.

6. Školní fórum
Tajemnice Komise připomenula, že v rámci Plánu zlepšování na rok 2018 si Zdravé město
předsevzalo uspořádat školní fórum. Na 7. zasedání Komise bylo navrženo, aby byli osloveni
všichni ředitelé ZŠ v Novém Jičíně s nabídkou uspořádání školního fóra. Nakonec po
konzultaci s předsedou NSZM, panem Petrem Hermannem, jsme se domluvili, že by přijel sám
nabídnout tuto možnost ředitelům do Nového Jičína. Dne 29.1.2018 bude na poradě ředitelů
škol představen příspěvek na téma školní fórum samotným předsedou NSZM. Ředitelé, kteří
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budou mít zájem o tuto akci, se budou moci přihlásit. Tento rok bychom školní fórum rádi
uspořádali na jedné až dvou ZŠ, v příštích letech by se mohla fóra konat na vícero školách, to
však bude záležet zejména na zájmu škol.

7. Plánování Veřejného fóra 2018
Tajemnice Komise oznámila, že Veřejné fórum se uskuteční 15.5.2018 ve Středisku volného
času Fokus v 16:30. Před uskutečněním fóra proběhne i zasedání Komise Zdravého města a
MA21 kvůli naplánování celé akce. Důležité bude po Veřejném fóru všechny výstupy
medializovat.
Předseda Komise připomenul výsledky evaluace Veřejného fóra. Občané byli nejvíce
spokojeni s obsahem programu, nejméně pak s facilitací. Obecně ale byla celá akce
hodnocena velmi kladně. Garanti stolů by měli být lépe proškolení, seznámit hned na
začátku občany, co bude náplní, nečekat na oficiální zahájení a nechat občany volně
navrhovat témata. Mohli by být dva zapisovatelé u každého stolu kvůli lepší organizaci.
Úvodní prezentace by měla být stručnější, mělo by být více času na diskuzi.
Měl by být také rozdělen stůl s názvem Veřejná správa, ekonomika a podnikání, aby bylo
více prostoru pro diskuzi o samotném fungování podnikání ve městě.

8. Výsledky pocitových map
Předseda Komise představil členům výsledky pocitových map. Tvorba pocitové mapy
Nového Jičína probíhala v rámci akce Fórum Zdravého města (16. 5. 2017), kterého se
účastnilo přibližně 94 obyvatel města. Sběr dat probíhal i po skončení FZM formou online
mapování, kterého se zúčastnilo celkem 64 občanů. S výsledky pocitových map bude
pracovat nejen město (OD, OÚPSŘ, OMI, OŽP, Oddělení rozvoje a strat. plánování), ale
také Městská policie, které budou předány výsledky. Výsledky pocitových map ukázaly
nebezpečná místa v dopravě, místa, kde se lidé necítí bezpečně a také mohou posloužit jako
návod pro plánování dalších investičních akcí.
Člen Komise Dalibor Janošek navrhnul, aby se jednotlivými návrhy zabývaly i příslušné
Komise zřízené Radou města. Zejména dopravní komise by měla řešit navržené investiční
akce v dopravě i bezpečnost provozu, jelikož občané jinak písemně s Městským úřadem
příliš nekomunikují.
Výsledky pocitových map dostane na vědomí Rada města, poté je rozšíříme mezi občany,
projednají je Komise zřízené Radou města, následně proběhne schůzka s vedoucími odborů,
kteří přidají zpětnou vazbu, zda je akce realizovatelná.

9. Zpráva o činnosti Komise
Předseda Komise zopakoval členům Komise obsah Zprávy o činnosti Komise a promítnul
docházku na všech jednáních za rok 2016 na 2017.
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Komise Zdravého města schvaluje zprávu o činnosti Komise Zdravého města a MA21 za rok
2017, viz příloha č. 2 a 3.
Pro: 13
Zdržel se:0
Proti: 0

Závěr
Předseda Komise poděkoval všem členům Komise za jejich účast. Další jednání Komise se
uskuteční 12.2.2018

Úkoly vyplývající ze zasedání
Úkol

Zodpovědná osoba

Termín

Fungování participativního rozpočtu
v jiných městech

Kateřina Imrýšková
Ondřej Syrovátka

12.2.2018

Zaslat členům Komise informace o
Mládeži kraji, návrh participativního
rozpočtu, Hodnotící zprávu 2017 a
Plán zlepšování 2018

Kateřina Imrýšková

2.2.2018

V Novém Jičíně dne: 22.1.2018
Zapsala: Kateřina Imrýšková

Ondřej Syrovátka

Podpis: ………………………..

Podpis: ………………………….

Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2: Zpráva o činnosti Komise Zdravého města a Ma21 za rok 2017
Příloha č. 3: Docházka členů Komise za rok 2016 a 2017
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