Město Nový Jičín
Zápis č. 1/2019
z jednání Komise Zdravého města Nový Jičín a MA 21 Rady města Nový Jičín, konané dne 23. 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:
Filipíková Radka, Fojtík Daniel, Hanáková Gabriela, Chmelařová Miroslava, Chobotová Lenka,
Jančařiková Lucie, Janošek Dalibor, Klein Jiří, Krupička Martin, Kukolová Eva, Macháček Jan, Perútka
Jaroslav, Perútková Petra, Rosová Zuzana, Šmajstrla Dan, Valentová Eva, Vrbová Martina
Přítomní členové:
Filipíková Radka, Fojtík Daniel, Hanáková Gabriela, Chmelařová Miroslava, Jančařiková Lucie, Janošek
Dalibor, Klein Jiří, Krupička Martin, Kukolová Eva, Macháček Jan, Perútka Jaroslav, Perútková Petra,
Rosová Zuzana, Šmajstrla Dan, Valentová Eva, Vrbová Martina
Nepřítomní členové omluveni:
Chobotová Lenka
Nepřítomní členové neomluveni:
Tajemník komise:
Hrdličková Lucie
Zástupce vedení města:
Ondřej Syrovátka
Hosté:
Vindišová Monika
Při zahájení schůze bylo přítomno 16 ze 17 členů Komise.
Komise byla usnášeníschopná.
Zahájení:
Jednání bylo zahájeno předsedou komise Jaroslavem Perútkou, který přítomné členy na jednání komise
přivítal, poděkoval jim za účast a seznámil je s programem jednání.

Schválení programu jednání komise
Zahájení
Schválení programu
1. Představení komise a členů
2. Volba místopředsedy/místopředsedkyně komise

3.
4.
5.
6.
7.

Rozdělení, jaký sektor kteří členové reprezentují
Hodnotící zpráva za rok 2018
Plán zlepšování na rok 2019
Participativní rozpočet 2019
Ukliďme Česko (6. 4. 2019)
a. lokality pro úklid
8. Projekt Mládež kraji 2019
9. Témata veřejných projednání v roce 2019
10. Termín příští schůze
Ukončení schůze
Komise schvaluje navržený program jednání.
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Představení komise a členů
Místostarosta Ondřej Syrovátka představil koncept Zdravého města, shrnul aktivity Zdravého města
Nový Jičín v posledních letech a řekl, čím se většinou zabývá Komise ZM a MA21. Předseda komise
následně vyzval přítomné členy, aby se představili ostatním a řekli, jaká je jejich motivace k zapojení
se do této komise. Všichni členové tak postupně učinili.

2. Volba místopředsedy/místopředsedkyně komise
Předsedou komise panem Perútkou byla nominována na post místopředsedkyně Komise Zdravého
města Nový Jičín a MA 21 paní Radka Filipíková. Ostatní členové komise návrh nepodali a s návrhem
souhlasili.
Komise volí Mgr. Radku Filipíkovou místopředsedkyní Komise Zdravého města.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Hodnotící zpráva za rok 2018
Členům komise byla předložena Hodnotící zpráva za rok 2018 (příloha č. 1), kterou vypracovala
Kateřina Jiříčková. Hodnotící zpráva obsahuje informace o projektu Zdravé město a MA21 a shrnuje
aktivity realizované Zdravým městem a MA21 v roce 2018.
V průběhu roku 2018 proběhly tyto aktivity a kampaně, které organizovalo nebo se do nich zapojilo
Zdravé město Nový Jičín:
 Jarní úklid podél říčky Grassmanky v rámci kampaně „Ukliďme Česko“
 Jarní cyklojízda
 Sázení stromků na Skalkách
 Zasazení lípy na Kojetíně
 Kampaň „Do práce na kole“
 Férová snídaně
 Přednáška o udržitelném rozvoji
 Den sociálních služeb





Evropský týden mobility
Podzimní cyklojízda
Slavnostní zasazení Stromu svobody

Byly zorganizovány následující akce, jejíchž cílem bylo zapojit veřejnost do plánování a rozhodování:
 Veřejné projednání ke studii na ulici Trlicova
 Veřejné fórum
 Školní fórum
Město Nový Jičín se v roce 2018 poprvé připojilo k městům, ve kterých o části financí rozhodují občané
– ti mohli předložit své návrhy na vylepšení života ve města v rámci výzvy „Projekty pro Nový Jičín
2018“, která byla vyhlášena v rámci participativního rozpočtu. Do konce roku byly realizovány 2
projekty, které splnily formální podmínky, byly vyhodnoceny jako realizovatelné a následně obdržely
nejvíce hlasů od občanů města Nového Jičína.
Město Nový Jičín se také poprvé zapojilo do iniciativy Mládež kraji. Mladí lidé z Nového Jičína ve věku
13–26 let měli možnost získat finance na projekty, které sami navrhnou a kterými obohatí život v
Novém Jičíně. Celkem 3 týmy získaly finance na své projekty.
Během roku 2018 byly zpracovány audity udržitelného rozvoje pro témata „Veřejná správa“ a
„Doprava“. Díky zpracování vyšly najevo silné a slabé stránky města v těchto oblastech a rovněž máme
možnost srovnání s ostatními městy.
V hodnotící zprávě bylo také uvedeno, jaké vzdělávání v průběhu roku absolvovala koordinátorka
Zdravého města, v závěru zprávy pak bylo vyhodnocení Plánu zlepšování pro daný rok.
Předseda komise se zeptal členů, zda mají k Hodnotící zprávě nějaké podněty či připomínky. Jiří Klein
navrhl, aby bylo doplněno, kolikrát se za celý rok Komise ZM a MA21 sešla, Radka Filipíková navrhla
doplnění informace, kterých akcí se členové komise účastnili. Pan Perútka následně navrhl členům, aby
byla Hodnotící zpráva schválena.
Komise Zdravého města a MA21 schvaluje Hodnotící zprávu o činnosti Komise Zdravého města a
MA21 za rok 2018.
Pro: 16

Zdržel se: 0

Proti: 0

4. Plán zlepšování na rok 2019
Tajemnice komise členům představila Plán zlepšování na rok 2019 (příloha č. 2), který vypracovala.
Plán zlepšování je dokument, který představuje, co chceme v rámci Zdravého města a MA21 během
roku udělat.
Plán zlepšování obsahuje:
 Kampaně, do kterých se Zdravé město Nový Jičín zapojuje nebo je samo iniciuje
 Plánované osvětové akce
 Soupis vzdělávání a dalších opatření zajišťujících funkčnost organizační struktury Zdravého
města a MA21 v rámci města
 Plány v oblasti spolupráce, prezentace, propagace a medializace činností a výstupů ZM a MA21
 Vize

Podrobněji tajemnice členům představila body, které by byly do plánu aktivit a činností zařazeny
poprvé:
 Zapojení do soutěže „Přívětivý úřad“
Členům byla popsána soutěž a kategorie, které jsou hodnoceny. Hodnotí se přístupnost úřadu
pro občany, transparentnost, komunikace úřadu.
Jiří Klein poznamenal, že pokud se k tomu vyplňují data a neprobíhá anketa mezi občany, tak
ano - do jiné soutěže, v rámci které byli dotazováni občané, jsme se totiž zapojili nedávno, tak
abychom je nezahltili.
 Zřízení novojičínské pouliční knihovny
Jedná se o podobnou myšlenku jako u městského piana, malá knihovna by byla dostupná
komukoliv a kdekoliv. Mohla by být např. v podloubí nebo na nádraží.
Jiří Klein poznamenal, že jako úložný prostor by se daly využít staré telefonní budky.
Jaroslav Perútka doplnil, že staré je velmi těžké sehnat, moc se neprodávají a jedna firma je
proto začala vyrábět, ale jsou drahé – cca 80 000 Kč.
 Zapojení města do kampaně „Daruj Momentu“
Vybraný týden nebo měsíc by probíhala sbírka pro Moment mezi zaměstnanci MěÚ a pak by se
vše předalo NNO Moment. Zároveň by pro veřejnost proběhla přednáška o udržitelné módě,
dárcovství, upcyklaci, na kterou by byla pozvána široká veřejnost a zvlášť také školy.
Ondřej Syrovátka poznamenal, že je škoda, že by to nebylo něco pro Nový Jičín, ale pro Ostravu.
Jiří Klein zmínil svůj nápad, že by se v Novém Jičíně mohlo zřídit místo, kam by lidé nosili staré,
ale funkční věci a jiní by si je tam mohli zase vzít nebo koupit za symbolickou cenu. Zmínil ale
také svou obavu, aby se z takového místa nestal v podstatě separační dvůr.
Zuzana Rosová navrhla nějakou akcí podpořit konkrétní, předem vytipovanou rodinu.
 Zapojení do kampaně „Týden bez odpadu“
Celosvětová kampaň, v rámci které by mohly proběhnout přednášky, besedy, workshopy,
promítání filmů atd. Akce by probíhala se zapojením partnerů.
Radka Filipíková upozornila na problematický termín v září, kdy je toho už hodně. Jako řešení
se nabízí udělat si v jiném termínu v průběhu roku vlastní akci.
 Uspořádání happeningu „Tvořím Zdravé město“
Jednodenní akce, do které by se mohli zapojit všichni, kteří nějakým způsobem přispívají
k tomu, aby byl Nový Jičín zdravým městem (např. kavárny s poctivou kávou, bezobalový
obchod, rodinná centra, zástupci projektů v rámci „Mládež kraji“ a participativního rozpočtu,
Dobrá čočka atd.)
Předseda komise vyzval členy, aby přednesli své další návrhy, popřípadě řekli své další podněty k Plánu
zlepšování.
 Jiří Klein zmínil, že by v plánu ocenil i nějaké aktivity zaměřené na pohyb a navrhl, že by tam
mohla být nějaká akce pořádaná v rámci projektu „Na Svinec“.
 Monika Vindišová navrhla propojení Evropského týdne mobility se Dnem sociálních služeb,
pomohlo by to, co se týče návštěvnosti.
 Dalším návrhem bylo také propojení Sportfestu s Veletrhem Novojičínska.
 Radka Filipíková poznamenala, že je škoda, že drtivá většina akcí probíhá na náměstí, když je
v Novém Jičíně tolik dalších pěkných míst a lidé nechtějí trávit čas jen v centru.

Jan Macháček v souvislosti s akcemi zmínil Novojičínský zpravodaj a navrhl, že by mělo být více
prostoru věnováno akcím, které teprve budou – pozvánkám, aktuálně je tam pro tyto zprávy málo
místa, s tím ostatní členové souhlasili a shodli se, že by bylo dobré mít např. 1 až 2 strany vyhrazeno
pro pozvánky včetně fotek – zvýšilo by to atraktivitu.
Ondřej Syrovátka poděkoval za návrhy a diskuzi nad návrhy uzavřel s tím, že do Plánu tyto nápady sice
dávat nebudeme, ale můžeme vybrané akce v průběhu roku akce nebo změny u akcí realizovat a ověřit
tak zájem. Předseda vyzval členy, aby schválili Plán zlepšování pro rok 2019.
Komise schválila Plán zlepšování pro rok 2019.
Pro: 16

Zdržel se: 0

Proti: 0

5. Participativní rozpočet 2019
Předseda komise požádal Ondřeje Syrovátku, aby členy seznámil s tímto bodem. Pan Syrovátka členy
informoval, že participativní rozpočet byl schválen a vyhlášen 21. 1. Shrnul pravidla výzvy „Projekty pro
Nový Jičín“ a zároveň zmínil projekty realizované v rámci loňského ročníku. Veškeré informace jsou na
webu na adrese https://www.novyjicin.cz/participativni-rozpocet/ .

6. Ukliďme Česko (6. 4. 2019)
Nový Jičín se již několik let do akce zapojuje. Lucie Hrdličková měla za úkol před setkáním komise zahájit
diskuzi na FB Zdravého města v souvislosti s výběrem lokality vhodné pro úklid – aby občané sami
upozornili, kde vnímají nepořádek a které místo by si zasloužilo jarní očistu.
Tajemnice informovala členy, že byly k tématu zveřejněny 2 příspěvky a návrhem či potvrzením jiného
návrhu se k výběru místa vyjádřilo několik desítek lidí, mezi návrhy se často opakoval rybník Bocheta a
jeho blízké okolí, řada občanů zmínila i různé části toku Jičínky.
Dalibor Janošek poznamenal, že se zapojuje čím dál více lidí a mohly by být i 2 skupiny. Ondřej
Syrovátka k tomu poznamenal, že by to bylo složitější na koordinaci a zároveň by ta akce už nebyla tak
týmová, spojená se společným zakončením např. nějakým obědem. Objevily se také nápady, jak by se
mohly zapojit školy.
Eva Valentová, která je studentkou gymnázia v Novém Jičíně, přišla s nápadem, že by mohl být
rozhovor s Ondřejem Syrovátkou jakožto politikem Zdravého města, v Gymplátku (časopis studentům
gymnázia) – takový rozhovor by mohl mezi studenty zpopularizovat Zdravé město Nový Jičín, zároveň
by byla větší šance, že se o akcích dozvědí a zapojí se do nich.
Komise se shodla na tom, že konkrétní lokalita bude vybrána na příštím setkání během února a že se
do akce pokusíme zapojit i školy, dětské zastupitelstvo apod.

7. Projekt Mládež kraji 2019
Monika Vindišová ze SVČ Fokus přítomným představila projekt Mládež kraji, který je určen mladým a
aktivním lidem, kteří mají konkrétní nápady, jak obohatit život ve svém městě. Také zmínila projekty,
které byly realizovány v loňském roce (Coffee cake festival, Generace XYZ a Tancování s Terezou).
Komise schválila zapojení města do tohoto projektu i v letošním roce.
Pro: 16

Zdržel se: 0

Proti: 0

8. Témata veřejných projednání v roce 2019
Ondřej Syrovátka informoval přítomné členy o tom, že v průběhu roku proběhnou minimálně 2 veřejná
projednání, témata budou určena dle aktuální situace. (předběžně je navrženo projednání úpravy
hřebenu Svince a rozvoje MHD).

9. Termín příští schůze
Jako termín příští schůze bylo zvoleno úterý 19. února od 17 hodin.

V Novém Jičíně dne: 22. 1. 2019

Zapsala: Lucie Hrdličková

Jaroslav Perútka

Podpis: ………………………..

Podpis: ………………………….

Příloha č. 1: Hodnotící zpráva 2018
Příloha č. 2: Plán zlepšování 2019
Příloha č. 3: Seznam úkolů

