Město Nový Jičín
Zápis č. 9/2018
z jednání Komise Zdravého města Nový Jičín a MA 21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 12. 2. 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:
Klein Jiří, Krupička Martin, Perútka Jaroslav, Rosová Zuzana, Rozbroj Pavel, Syrovátka
Ondřej
Nepřítomní členové omluveni:
Dobrozemský Václav, Fojtík Daniel, Hrdličková Lucie, Chmelařová Miroslava, Chobotová
Lenka, Janošek Dalibor, Randusová Marta
Nepřítomní členové neomluveni:
Žádný
Tajemník komise:
Imrýšková Kateřina
Hosté:
Žádný
Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů z celkového počtu 13 členů komise.
Komise nebyla 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. Participativní rozpočet
4. Různé
5. Závěr
Ukončení schůze
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:0

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

Úkol

Zodpovědná osoba

Plnění

Fungování participativního rozpočtu
v jiných městech

Kateřina Imrýšková
Ondřej Syrovátka

Splněno

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

Kateřina Imrýšková

Splněno

3. Participativní rozpočet
Předseda Komise představil všechny dokumenty a přílohy zpracované k participativnímu
rozpočtu. Ve výzvě participativního rozpočtu došlo k největší změně v nastavení maximální
částky na jeden projekt. Jeden projekt bude moci stát maximálně 100 tis. Kč. Rozpočet
projektu, který žadatel předloží, bude pouze předběžný, může proto dojít k navýšení. Projekt
lze dofinancovat z vlastních zdrojů žadatele, nebude to však uvedeno ve výzvě. Takové
případy se pak budou řešit individuálně. Charakter projektu by měl být investiční. Projekt
realizovaný na pozemcích příspěvkové organizace města bude potřebovat souhlas
příspěvkové organizace s touto stavbou. Realizace projektů musí být do konce roku 2018,
přičemž na starost ji má město.
Následně se předseda Komise zeptal přítomných členů, zda mají k navrženým dokumentům
nějaké připomínky nebo zda v nich nenašli chyby. Na základě připomínek členů Komise došlo
k formální úpravě materiálů.
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Komise Zdravého města schvaluje dokumenty k Participativnímu rozpočtu – Projekty pro Nový
Jičín 2018, viz. příloha 2,3,4,5.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:0
Dokumenty nebyly schváleny, jelikož Komise nebyla usnášeníschopná.

4. Různé
V rámci bodu Různé shrnul předseda výsledky schůzky ke komunitním zahradám na bývalých
pozemcích ZŠ Dlouhá. Ze schůzky, která proběhla 25.1.2018 vzešlo, že by se měla utvořit
skupina několika koordinátorů, kteří by si vybrali jednoho nebo max. tři správce. Týden na to
31.1.2018 proběhla schůzka se všemi koordinátory, kteří si vybrali tři správce. Nyní bude
zapotřebí založit zapsaný spolek a domluvit se s ostatními, co by v zahradách chtěli mít.
K tomu jim napomůže dotazník, který jsme připravili společně se spolkem Kokoza.
Dále předseda Komise připomenul uspořádání akce školní fórum, které se letos uskuteční na
těch základních školách, které o tuto akci projeví zájem. Předseda Národní sítě Zdravých měst,
pan Petr Hermann, přijel z Litoměřic představit ředitelům škol náplň školních fór na poradu
ředitelů. Nyní čekáme, kolik škol se nám přihlásí.

5. Závěr
Předseda Komise poděkoval všem členům Komise za jejich účast. Další jednání Komise se
uskuteční pravděpodobně v březnu, termín bude se členy komise opět konzultován předem.

V Novém Jičíně dne: 19.2.2018
Zapsala: Kateřina Imrýšková

Ondřej Syrovátka

Podpis: ………………………..

Podpis: ………………………….

Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č.2: Výzva Projekty pro Nový Jičín 2018
Příloha č.3: Formulář Projekty pro Nový Jičín 2018
Příloha č.4: Příručka Projekty pro Nový Jičín 2018
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