Město Nový Jičín
Zápis č. 2/2019
z jednání Komise Zdravého města Nový Jičín a MA 21 Rady města Nový Jičín, konané dne 19. 2.
2018 v 17:00 hod., velká zasedačka
__________________________________________________________________________________
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:
Fojtík Daniel, Chmelařová Miroslava, Chobotová Lenka, Jančařiková Lucie, Janošek Dalibor, Perútka
Jaroslav, Perútková Petra, Šmajstrla Dan, Valentová Eva
Nepřítomní členové omluveni:
Filipíková Radka, Hanáková Gabriela, Klein Jiří, Krupička Martin, Kukolová Eva, Macháček Jan, Rosová
Zuzana
Nepřítomní členové neomluveni:
Tajemník komise:
Hrdličková Lucie
Zástupce vedení města:
Ondřej Syrovátka
Hosté:
Vindišová Monika
Při zahájení schůze bylo přítomno 9 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. Konference NSZM (prezentace Městem na kole)
2. Jarní škola Zdravých měst 2019 (Liberec v termínu 20. – 22. 3.)

3. Portfolio NSZM
4. Participativní rozpočet 2019 - aktuality
5. Termín veřejného projednání ke Svinci - 21. 3. nebo 28. 3.
6. Ukliďme Česko - výběr místa (6. 4. 2019)
7. Knihobudka - návrhy na umístění
8. Projekt Mládež kraji 2019 - aktuality
9. Různé (rozdělení členů dle sektorů aj.)
10. Termín příští schůze
Ukončení schůze
Komise schvaluje navržený program jednání.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Konference NSZM (prezentace Městem na kole)
Zástupci města Nového Jičína Mgr. Ondřej Syrovátka a JUDr. Václav Dobrozemský prezentovali novinky
a plány z oblasti cyklodopravy v Novém Jičíně na konferenci pořádané NSZM v termínu 24. – 25. ledna
2019. Předseda komise pan Perútka požádal Ondřeje Syrovátku, aby přítomným krátce přiblížil průběh
konference. Ondřej Syrovátka následně přítomným členům ukázal prezentaci „Městem na kole“ a
podělil se o novinky z konference. Členům komise také přislíbil zaslání dané prezentace.

2. Jarní škola Zdravých měst 2019 (Liberec v termínu 20. – 22. 3.)
V termínu 20. až 22. března se koná Jarní škola Zdravých měst, kterou třikrát ročně pořádá NSZM.
Předseda komise požádal tajemnici komise, aby se vyjádřila k tomuto bodu programu. Tajemnice členy
informovala o tom, že Jarní škola ZM se koná v Liberci. Součástí programu je představení hostitelského
města, aktuality ministerstev pro města, obce a regiony z oblasti udržitelného rozvoje, metodicky
zaměřené semináře od NSZM a doprovodný program. Tajemnice dále nabídla členům, že v případě
zájmu se mohou Jarní školy také účastnit (dle kapacit), případně mohou svůj zájem projevit i u dalších
škol pořádaných NSZM. Pan Perútka dále požádal Ondřeje Syrovátku, aby doplnil informace.
Ondřej Syrovátka u škol NSZM vyzdvihl především příležitost pro vzájemnou inspiraci a sdílení dobré
praxe. Také vyzval členy komise, aby v případě zájmu účastnit se Jarní školy dali najevo svůj zájem a
kontaktovali v této záležitosti tajemnici – ta členy požádala, aby se pokud možno přihlásili nejpozději
během prvního březnového týdne. Ondřej Syrovátka jakožto zástupce vedení města členy informoval
o tom, že cestu a ubytování by mohlo uhradit Město Nový Jičín.

3. Portfolio NSZM
Předseda komise požádal Ondřeje Syrovátku, aby členy komise seznámil s tímto bodem. Ondřej
Syrovátka členům představil Portfolio NSZM, v rámci kterého bylo městu Novému Jičínu nabídnuto
zpracovat vybraná témata, zlepšit dosavadní praxi a získat konkrétní rady a doporučení. Zástupci města
se aktuálně rozhodují, zda této nabídky využít, a pokud ano, která témata zvolit.
Dále Ondřej Syrovátka zmínil, že již v minulém volebním období město využilo možnosti zpracování
auditů udržitelného rozvoje, kdy si na základě doporučení komise zvolilo témata Doprava a Veřejná
správa.

Při zpracovávání zástupci města odpovídali na otázky k danům tématům a externí auditor tyto
odpovědi následně porovnal s reálným stavem. Výsledky auditů město obdrželo na konci roku 2018.
O. Syrovátka zmínil doporučení v daným oblastech, která z auditu vzešla. Zmínil např. doporučení, aby
strategický plán města, který je aktuálně zpracován na období 2013 až 2020 (a brzy se tak bude
vypracovávat plán na další období), by byl v budoucnu doplněn také o akční plán na 1 až 2 roky, který
by mj. sloužil jako kontrola toho, zda jsme v souladu se strategickým plánem a drželi stejný směr.
Dalším podnětem bylo zpracování adaptačního plánu či vznik funkce městského architekta.
Doporučeno bylo také uveřejnění Hodnotících zpráv a Plánů zlepšování na web města. Ondřej
Syrovátka vyzval další členy komise, aby zmínili své připomínky k tématu auditů.
Lenka Chobotová podpořila zveřejňování Hodnotících zpráv na webu, především z pozice historika, kdy
zdroje a kroniky za jednotlivé roky jsou pak dobrým a přehledným zdrojem k čerpání informací.
V souvislosti s adaptačním plánem zmínila, že na Kojetínských vrších, které jsou významnou lokalitou
z hlediska zadržování vody, je po roztátí letošního sněhu neobvykle málo vody. Vzpomněla také otázku
výsadby stromů na náměstí a možnost úpravy Hotelu Praha, na kterém navrhovala zapracovat do
návrhu zelenou střechu. Projektová dokumentace je však již zpracována a není možné ji v takovém
rozsahu změnit, doplnil Ondřej Syrovátka. Další členové komise se také vyjádřili souhlasně k možnosti
zelených střech třeba i na jiných budovách, což se postupně zavádí i v jiných městech. Ondřej Syrovátka
následně navrhl, aby komise zpracovala soubor hlavních doporučení, které by bylo následně
předloženo vedení města a poté předáno konkrétním pracovníkům odborů, se kterými by se řešil další
postup.
Komise schvaluje zpracování souboru hlavních doporučení.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Participativní rozpočet aktuality
Tajemnice komise shrnula informace o výzvě Projekty pro Nový Jičín 2019 a zmínila, kterými kanály
byla výzva propagována. Předseda komise vyzval přítomné členy, aby se podělili o případné návrhy na
další propagaci. Dan Šmajstrla navrhl, aby byli všichni studenti informování o možnosti stáhnout si do
mobilu aplikaci Nový Jičín v mobilu. Navrhl také natočení krátkého propagačního videa.
Ondřej Syrovátka následně navrhl propagaci plakátu a videa na FB Zdravého města.
Členové komise se shodli, že důležití je zejména srozumitelná propagace výzvy – aby bylo pochopitelné,
jaké návrhy mohou lidé podat.

5. Termín veřejného projednání ke Svinci - 21. 3. nebo 28. 3.
Koncem března se má konat veřejné projednání k projektovému záměru vrcholku Svince. V době
sestavování programu byly možné 2 varianty konání projednání, nakonec však z důvodu časové
vytíženosti je možná pouze varianta konání ve čtvrtek 21. března. Členové komise byli dotázáni, zda
považují za vhodnější zahájení v 16:30 nebo v 18:00.
Komise schvaluje termín veřejného projednání na Svinci v termínu 21. března od 16:30.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Ukliďme Česko - výběr místa (6. 4. 2019)
Slova se ujal předseda komise pan Perútka. Ten navázal na diskuzi z minula, kdy byly zmíněny lokality,
které připadají v úvahu. Pan Perútka je doplnil o návrh úklidu poblíž místa u studánek, kde je rozbitý
most a kde byly odklizeny jen větší kusy dřeva. Pan Perútka uvedl, že pan Wessely by uvítal na pomoc
s úklidem, který by měl předcházet Otevírání studánek, pomoc 7 až 10 lidí.
Ondřej Syrovátka v reakci na tento návrh zmínil možnost uspořádání samostatné brigády v jiném
termínu než akce v rámci „Ukliďme svět – ukliďme Česko“, mj. z důvodu, že by se nejednalo o uklízení
nepořádku a odpadků v přírodě. Další členové souhlasili s variantou, že by byla pořádána brigáda i úklid
v termínu 6. dubna. Jako termín brigády pan Perútka navrhl sobotu 13. dubna.
Dále členové rozhodovali o místě úklidu. Od občanů vzešlo hned několik návrhů, nejvíce se opakovaly
různé části Jičínky a okolí Bochety. Po kontrole míst a jejich stavu byly doporučeny lokality Rakovec,
případně část Jičínky. Pan Perútka nabídl, že zajistí odvoz pytlů s odpadem v sobotu, tedy v den konání
akce – dosud pytle vyzvedávaly až v pondělí TSM a už se stalo i to, že nepořádek z pytlů někdo do té
doby rozházel. Dále, při zvažování, v jakém restauračním zařízení případným společných obědem akci
zakončit, pan Perútka navrhl, že může připravit kotlíkový guláš venku.
Jako místo bylo nakonec vybráno: část Jičínky směrem od Šenova na začátek Žiliny s ranním srazem na
Jeremenkově (také s variantou, že kdyby se sešlo moc lidí, část by se přesunula jinam). Dan Šmajstrla
přislíbil zapojení skautů, Monika Vindišová zapojení Zastupitelstva dětí a mládeže, Eva Valentová
zapojení studentů GNJ. Předběžně byla schválena také účast na podzimním úklidu (Rakovec).
Komise schvaluje zapojení do kampaně „Ukliďme svět – ukliďme Česko“ v termínu 6. dubna 2019 a
jako lokalitu úklidu volí část toku Jičínky.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Komise schvaluje konání brigády za účelem úklidu u studánek před jejich otevíráním v termínu 13.
dubna 2019.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Knihobudka - návrhy na umístění
Členům komise byly tajemnicí komise předem zaslány informace o cenové hladině pořízení pouličních
knihoven v rámci projektu www.knihobudka.cz, zároveň byli členové vyzvání, aby navrhli vhodná místa
v Novém Jičíně. Emailem a na místě byla doporučena tato místa: park u Žerotínského zámku, náměstí,
Smetanovy sady, prostor pod nemocnicí, Janáčkovy sady, vlakové nádraží, budka na autobusovém
nádraží. Lucie Jančaříková navrhla zřídit někde v rámci města knihobudku a dále nízkonákladové zřízení
polic s knihami na vlakovém či autobusovém nádraží. Ondřej Syrovátka a Eva Valentová byly pověření
zjistit více o těchto možnostech.

8. Projekt Mládež kraji 2019 - aktuality
Tajemnice komise informovala členy o tom, že podklady k vyhlášení této výzvy jsou předběžně

připraveny a aktuálně se čeká na vyhlášení letošní výzvy ze strany RADAMOKu.

9. Různé (rozdělení členů dle sektorů aj.)
Pan Perútka členy vyzval, aby na prezenční listinu zaznačili, který sektor budou jako členové komise
reprezentovat (veřejný, podnikatelský, neziskový).
Také je informoval o blížící se besedě „Držíme spolu“, jejímž tématem je postavení rodiny dítěte s DMO
a dalšími neurologickými onemocněními v dnešní společnosti. Akce se koná 7. března od 13:00 v aule
na radnici.

10. Termín příští schůze
Jako termín příští schůze bylo zvoleno úterý 2. dubna od 17 hodin.

V Novém Jičíně dne: 19. 2. 2019

Zapsala: Lucie Hrdličková

Jaroslav Perútka

Podpis: ………………………..

Podpis: ………………………….

Příloha č. 1: Prezentace „Městem na kole“
Příloha č. 2: Program Jarní školy NSZM

Plnění úkolů
Úkol

Zodpovědná osoba

Doplnění Hodnotící zprávy
Prověřit, zda by šel v budoucnu
spojit Evropský týden mobility a Den
sociálních služeb

Termín

Plnění

Lucie Hrdličková

29. 1.
2019

splněno

Ondřej Syrovátka

Průběžný
úkol

Splněno –
letos to již
není
možné

Prověřit, zda by bylo možné
propojení Sportfestu a Veletrhu
Novojičínska

Ondřej Syrovátka

Průběžný
úkol

Splněno: v
letošním
roce ne

Zaslat členům komise Jednací řád

Lucie Hrdličková

29. 1.
2019

splněno

Návrhy míst v rámci akce „Ukliďme
Česko“

všichni

19. 2.
2019

splněno

Probrat možnost publikace
článku/rozhovoru v Gymplátku
s redaktory časopisu

Eva Valentová

19. 2.
2019

Splněno:
vyhrazeny
2 stránky

Zveřejnit Hodnotící zprávy a Plány
zlepšování na webu města

Lucie Hrdličková

15. 3.
2019

splněno

Vypracovat soubor konkrétních
doporučení a předat ho vedení
města

všichni

Zajistit 2 formy propagace na FB
Zdravého města

Lucie Hrdličková

28. 2.
2019

Naplánovat nejspíš s rodiči úklid
okolo Galaxie

Daniel Fojtík

Duben
2019

Probrat s Klubem rodáků možnosti
spravení mostu, „adopce prkna“

Lenka Chobotová

15. 3.
2019

Zjistit na vlakovém nádraží, zda by
bylo možné a byl by zájem o
umístění police s knihami

Ondřej Syrovátka

2. 4. 2019

Zjistit na autobusovém nádraží, zda
by bylo možné a byl by zájem o
umístění police s knihami do
čekárny

Eva Valentová

2. 4. 2019

Prověřit možnost propojení
Sportfestu a Veletrhu v příštím roce

Monika Vindišová

2. 4. 2019

Průběžný
úkol
splněno

