Město Nový Jičín
Zápis č. 12/2018
z jednání Komise Zdravého města Nový Jičín a MA 21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 27. 6. 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, Hrdličková Lucie, Chmelařová Miroslava, Janošek
Dalibor, Perútka Jaroslav, Rosová Zuzana, Rozbroj Pavel, Syrovátka Ondřej, Vindišová
Monika
Nepřítomní členové omluveni:
Chobotová Lenka, Klein Jiří, Krupička Martin, Randusová Marta
Nepřítomní členové neomluveni:
Žádný
Tajemník komise:
Imrýšková Kateřina (omluvena)
Hosté:
Žádný
Při zahájení schůze bylo přítomno 10 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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Zahájení
Hlasování: Komise schvaluje navržený program jednání.
Zahájení
1. Kontrola plnění úkolů
2. Vyhodnocení veřejného fóra a doporučení do Rady města
3. Vyhodnocení participativního rozpočtu
4. Slavnostní ukončení „školního roku“
5. Různé
Ukončení schůze
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se:0

1. Kontrola plnění úkolů
Úkol

Zodpovědná osoba

Konzultace Restaurant Day

Lucie Hrdličková

Plnění
Úkol splněn

2. Vyhodnocení veřejného fóra a doporučení do Rady města
Předseda Komise představil členům Komise výsledky ankety o příležitostech z veřejného fóra
(viz přiložená tabulka včetně doporučení odborů). Členové komise následně o příležitostech
hlasovali a do Rady města dávají tato doporučení:
Komise Zdravého města a MA21 doporučuje Radě města schválit:


Napojení cyklostezky přes viadukt směrem na Straník a Čerťák (10/0/0)



Vybudování pump tracku (10/0/0)
o

Komise nedoporučuje druhou část návrh, tj. "Zapracovat do revitalizace
Čerťáku vybudování zázemí pro uživatele Čertových stezek", protože
projektová dokumentace je již hotová a není možno do projektu zapracovat
vybudování zázemí pro cyklisty. O vybudování zázemí by se dalo uvažovat po
nějakém čase úspěšného provozu stezek



Neredukovat zeleň, naopak ji rozšiřovat (včetně parků) (10/0/0)



Učinit podpůrné kroky pro podnikatele s provozovnou na náměstí (8/0/2)



Revitalizace okolí toků (9/0/0)



Poradenská pomoc osobám pečujícím v domácnostech o své blízké (seniory a
zdravotně postižené) (8/0/0)



Umístit panoramatickou mapu s popisem výhledu na vrchol Svince (U křížku) (8/0/0)
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Pravidelně spolupracovat s partnerskými městy (např. formou výměnných pobytů,
zavedením mezinárodního Poháru starosty s nejen sportovními aktivitami, ale i
jazykovými olympiádami apod.) (8/0/0)



Zavedení kuchyněk do škol (výuka vaření + místnost pro ohřev jídla) (8/0/0)



Vybudování nových chodníků v okolí ZŠ a MŠ Jubilejní - konkrétně před vchodem pro
žáky a u Budovatelů 11 (8/0/0)



Zajištění možnosti parkování kol u škol (8/0/0)



Rozvoj dobrovolnictví v pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí (7/0/1)



Vybudování parkovacích boxů pro kola (např. u Lidlu, ZUŠ) (8/0/0)

Komise Zdravého města a MA21 nedoporučuje Radě města schválit:


Rozšíření kapacity ZŠ Montessori (0/2/6)
o

OŠKS: V současné době je plně pokryta poptávka novojičinských rodičů o
umístění dítěte v Montessori třídě. Každoročně se otevírá jedna 1. třída. Město
Nový Jičín na tuto alternativní výuku přispívá pravidelně 120.000,-Kč v roce
2017 zaplatilo i 100.000,- Kč na vzdělávání pedagogů oproti běžným třídám.



Zajištění studentských stáží u zavedených podnikatelů (0/5/3)
o

komise pouze doporučuje, aby město vyrobilo databázi podnikatelů, kteří mají
o stáž zájem, nikoliv však, aby ji přímo zajišťovalo - mohlo by to totiž být i proti
vůli podnikatelů

3. Vyhodnocení participativního rozpočtu
Předseda členy Komise seznámil s výsledky hlasování o participativním rozpočtu s tím, že
realizovány budou první dva projekty:
Název projektu

hlasů

Dětské hřiště (Hřiště pro malé i velké sviště)

rozpočet

součet rozpočtů

409

99 200 Kč

Make up Nový Jičín

88

67 499 Kč

166 699 Kč

Cvičí celý Straník

71

72 172 Kč

238 871 Kč

Rozšíření zpevněné plochy u hřbitova Straník

25

40 000 Kč

278 871 Kč

4. Slavnostní ukončení „školního roku“
Předseda Komise všem přítomným i nepřítomným popřál pěkné léto s tím, že se ještě jedno
setkání Komise uskuteční v září před Evropským týdnem mobility (16.-22.9.2018).
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5. Různé
Předseda Komise přítomné seznámil s




výsledky „školních fór“ (viz https://www.novyjicin.cz/aktualne/skolaci-dali-navrhy-jak-zlepsitnejen-jejich-skolu-ale-i-mesto/)
chystaným Evropským týdnem mobility (16.-22.9.2018)
projektem Mládež kraji a jeho výsledky (viz https://www.novyjicin.cz/aktualne/mladezobohati-zivot-mesta/)

Úkol

Zodpovědná osoba

-

-

Plnění
-

V Novém Jičíně dne: 4.7.2018
Zapsal: Ondřej Syrovátka

Podpis: ………………………..

Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2: Tabulka s výsledky veřejného fóra a doporučeními odborů
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