Město Nový Jičín
Zápis č. 11/2018
z jednání Komise Zdravého města Nový Jičín a MA 21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 9. 5. 2018 v 17:00 hod., malá zasedací místnost 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, Vindišová Monika
Přítomní členové:
Dobrozemský Václav, Fojtík Daniel, Chmelařová Miroslava, Chobotová Lenka, Janošek
Dalibor, Klein Jiří, Krupička Martin, Perútka Jaroslav, Randusová Marta, Rosová Zuzana,
Rozbroj Pavel, Syrovátka Ondřej, Vindišová Monika
Nepřítomní členové omluveni:
Hrdličková Lucie
Nepřítomní členové neomluveni:
Žádný
Tajemník komise:
Imrýšková Kateřina
Hosté:
Žádný
Při zahájení schůze bylo přítomno 13 členů z celkového počtu 14 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. Veřejné fórum
4. Participativní rozpočet – Projekty pro Nový Jičín 2018
5. Různé
Ukončení schůze
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:0

2. Kontrola plnění úkolů
Úkol

Zodpovědná osoba

Plnění

Konzultace Restaurant Day

Lucie Hrdličková

Úkol trvá

Oslovení paní Magdy Jedličkové
kvůli občerstvení na VF

Marta Randusová

Úkol splněn

Oslovení slavných osobností, které
by se zúčastnily VF

Ondřej Syrovátka

Úkol splněn
částečně

Zamyšlení se nad spoluprací při
realizaci VF

Miroslava Chmelařová

Úkol splněn

Oslovení Martin Café kvůli
servírování kávy na VF

Kateřina Imrýšková

Úkol splněn

Vymyšlení dárku do tomboly

Všichni

Úkol splněn

Doplnit leták

Kateřina Imrýšková

Úkol splněn

Zjistit důvod a řešení přemnoženého
jmelí

Ondřej Syrovátka

Úkol splněn
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3. Veřejné fórum
Předseda Komise představil členům Komise podrobný program a náplň budoucího Veřejného
fóra. Na začátek proběhne uvítání místostarostou a starostou města. Promítne se úvodní
prezentace zahrnující výsledky pocitových map a shrnutí veřejného fóra 2017, prezentaci
investičních akcí na tento rok přednese vedoucí Oddělení investic Michal Hub. Následovat
budou organizační pokyny od moderátorky Dany Divákové. Po diskuzi u stolů a hlasování o
10P budou představeny projekty podané v rámci participativního rozpočtu. Hlasování o
projektech proběhne zároveň s vyhlášením tomboly. Nakonec se představí všechny příležitosti
města a nastíníme, co se bude dít dále. Poděkuje a rozloučí se s občany člen vedení města.
Na místě bude k dispozici Strategický plán rozvoje města a budou zde vystaveny fotky z již
realizovaných akcí Zdravého města Nový Jičín.
Přesný harmonogram Veřejného fóra:


Uvítání



Pocitové mapy



Co se podařilo realizovat z VF 2017



Investiční akce 2017 a 2018



Aktivity Zdravého města



Organizační pokyny + představení garantů



Práce u stolů



Hlasování o 10P – hlasování a sčítání hlasů, během sčítání představení
participativního rozpočtu a vyhlášení tomboly, sčítání hlasů



Prezentace projektů pro Nový Jičín



Tombola + hlasování o projektech



Představení 10P + výsledky hlasování o projektech



Popis dalšího postupu – anketa, zastupitelstvo



Poděkování a rozloučení

Na jednání Komise bude zapotřebí konzultovat zejména hlasování o projektech podaných
v participativním rozpočtu. Je otázka, zda jeden člověk bude mít jeden nebo dva hlasy. Pokud
by měl člověk dva hlasy, nemusel by se tak těžce rozmýšlet, jako kdyby měl jen jeden hlas.
Jeden hlas by dal projektu, který je pro něj prioritní a druhý projektu, který podporuje, ale o
něco méně.
Na veřejném fóru je ale těžké pohlídat, zda občan nedá dva hlasy pouze jednomu projektu.
Pokud umožníme občanům dát dva hlasy, podpořením jednoho projektu, budou automaticky
hlasováním pro druhý znevýhodňovat i ten první, argumentoval člen Komise Daniel Fojtík. Již
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tak lze hlasování ovlivnit tím, že jeden člověk bude moci hlasovat, jak na veřejném fóru, tak na
internetu. Po debatě Komise dospěla k tomu, že bude vhodnější poskytnout každému pouze
jeden hlas.
Kvůli personálnímu zajištění celé akce potřebujeme obsadit ještě několik pracovních míst. Po
domluvě byli členové Komise přiřazeni k jednotlivým funkcím a činnostem.
Lenka Chobotová – prezence účastníků
Jaroslav Perútka – prezence účastníků
Dalibor Janošek – hlavní zapisovatel
Lucie Hrdličková – pomoc s občerstvením
Pavel Rozbroj – pomoc s občerstvením
Daniel Fojtík – pomoc s nošením věcí
Miroslava Chmelařová – pomoc s občerstvením
Rosová Zuzana – hlídání dětí
Dále je nutné, aby všichni členové Komisi, kteří přislíbili věnovat dárek do tomboly, přinesli
dárek nejpozději před konáním Veřejného fóra. Členka Komise Zuzana Rosová upozornila na
možný problém s účastí občanů. Každoročně se totiž 15.5. koná Den rodin a ve školách a
školkách bývá uspořádaný program pro rodiče s dětmi. Proto by bylo vhodné příští roky
naplánovat Veřejné fórum na jiný den.
Předseda Komise poděkoval všem členům za jejich ochotu s organizací veřejného fóra.

4. Participativní rozpočet – Projekty pro Nový Jičín 2018
Předseda Komise představil členům Komise proces a harmonogram participativního rozpočtu.
Všechny podané projekty v rámci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2018 budou nejprve schváleny
Komisí Zdravého města a MA21. Před Veřejným fórem budou uveřejněny na webu města. Na
fóru budou projekty oficiálně představeny a začne se o nich hlasovat. Anketa, v níž se bude
moci hlasovat o jednotlivých projektech bude umístěna na webu města, spuštěna bude co
nejdříve po fóru a ukončena bude k 31.5.2018. Při hlasování bude nutné vyplnit jméno a
příjmení, abychom mohli identifikovat, zda takový člověk má trvalé bydliště v Novém Jičíně,
případně i věk.
Předseda Komise informoval členy, že nyní je nutné projekty schválit Komisí, aby projekty
mohly dále postoupit veřejnému hlasování.
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1. Komise Zdravého města a MA21 bere na vědomí projekty podané v rámci
participativního rozpočtu Projekty pro Nový Jičín 2018
Pro: 13:
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Komise Zdravého města a MA21 schvaluje zařazení projektu Dětské hřiště (hřiště pro
malé i velké sviště).
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1

3. Komise Zdravého města a MA21 schvaluje zařazení projektu Cvičí celý Straník.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Komise Zdravého města a MA21 schvaluje zařazení projektu Rozšíření zpevněné
plochy u hřbitova Straník.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

5. Komise Zdravého města a MA21 schvaluje zařazení projektu Make up Nový Jičín.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1

5. Různé
V rámci bodu Různé upozornil člen Komise Jaroslav Perútka na problém s odklízením
materiálu po kácení stromů v Žilině. Město nebo Technické služby by měly zajistit po kácení
stromů odvezení veškerého materiálu a uklidit dané místo, aby nebylo nebezpečné pro
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uživatele místních komunikací. Dále pan Jaroslav Perútka informoval ostatní o nové akci
s názvem Sousedská snídaně, kterou pořádají v Žilině. Akce byla velice úspěšná a bude se
opakovat každý měsíc až do září vždy od 9:00 v dřevěném přístřešku vedle obchodu v Žilině.
Člen Komise Pavel Rozbroj informoval ostatní o instalaci nabíjecích stanic na elektrokola na
náměstí a na parkovišti Na Valech. Daniel Fojtík poznamenal, že by bylo vhodné ve městě
zavést také systém Rekol, aby si každý mohl zapůjčit kolo a projet se buď po městě nebo po
cyklostezce. Jiří Klein navrhnul, že by se ve městě mohly zapůjčovat také elektokoloběžky,
které by se mohly využívat na cyklostezce.
Předseda Komise poděkoval všem členům Komise za jejich účast. Další jednání Komise se
uskuteční pravděpodobně v červnu, termín bude se členy komise opět konzultován předem.

8. Závěr
Úkol

Zodpovědná osoba

Konzultace Restaurant Day

Lucie Hrdličková

Plnění
Úkol trvá

V Novém Jičíně dne: 17.5.2018
Zapsala: Kateřina Imrýšková

Ondřej Syrovátka

Podpis: ………………………..

Podpis: ………………………….

Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2: Projekty pro Nový Jičín 2018
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