Město Nový Jičín
Zápis č. 4/2019
ze schůze Komise Zdravého města a MA21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 16.04.2019 v 17:30 hod., ve Velké zasedací místnosti na radnici MěÚ Nový Jičín
______________________________________________________________________
Zaevidováno v EED pod č.j.:
Celkový počet jmenovaných členů komise: 18
Jmenný seznam členů komise/výboru: 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, Vindišová Monika, Vrbová Martina
Přítomní členové: Filipíková Radka, Fojtík Daniel, Chmelařová Miroslava, Jančařiková Lucie,
Klein Jiří, Janošek Dalibor, Kukolová Eva, Macháček Jan, Perútka Jaroslav, Rosová Zuzana,
Šmajstrla Dan, Vindišová Monika, Perútková Petra, Valentová Eva
Nepřítomní členové omluvení: Hanáková Gabriela, Chobotová Lenka, Vrbová Martina Perútková
Petra, Valentová Eva
Nepřítomni členové neomluvení: Tajemník komise/výboru: Lucie Hrdličková
Hosté: Při zahájení schůze bylo přítomno 14 členů z celkového počtu 18 členů komise.
Komise je/není usnášeníschopná.
Zahájení:
Schůze byla zahájena předsedou komise Jaroslavem Perútkou, který přítomné členy a hosty na
schůzi komise přivítal.
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Schválení programu schůze komise:

1.
Program

1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu
Ukliďme Nový Jičín – shrnutí
Projekty pro Nový Jičín 2019 - představení projektů a hlasování
Veřejné fórum
Termín příští schůze
Různé

Hlasování: Komise schvaluje navržený program jednání.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

2. Ukliďme Nový Jičín 2019 - shrnutí
Předseda komise vyzval zástupce vedení města Ondřeje Syrovátku, aby přítomné informoval o
průběhu akce, která se konala v sobotu 6. dubna. O. Syrovátka uvedl, že akce měla rekordní
účast – do úklidu se v daný den zapojilo 70 Novojičíňáků a dalších 20 osob uklízelo směrem
z Žiliny. Nasbíralo se cca 1 500 kg odpadu. O. Syrovátka poděkoval J. Perútkovi za připravené
pohoštění pro všechny zapojené účastníky a za svoz odpadu ještě v den konání akce, zároveň
poděkoval i koordinátorům úklidových skupin (D. Šmajstrla, M. Vindišová, L. Hrdličková). Na
závěr zmínil, že do úklidu se (ať už v oficiálním termínu konání akce nebo v nejbližších dnech)
zapojily tyto skupiny a organizace: novojičínští skauti, Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín,
členové osadního výboru Žilina, členové Komise Zdravého města a MA21, Denní stacionář
Domovinka, ZŠ Galaxie a Adventisté sedmého dne.
Hlasování: Komise bere na vědomí zhodnocení a výsledky akce „Ukliďme Nový Jičín“.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
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3. Projekty pro Nový Jičín 2019 – představení projektů a hlasování
Předseda komise požádal tajemnici, aby přítomné seznámila s přihlášenými projekty do výzvy
Projekty pro Nový Jičín. Lucie Hrdličková uvedla, že kompletní projekty v řádném termínu dodalo
celkem 7 předkladatelů, tyto projekty byly následně předány k připomínkování příslušným
odborům MěÚ.
Předloženy byly tyto projekty:


BBQ grill – trávení volného času



Generace v pohybu – venkovní fitness



Pod jednou střechou



Rekonstrukce a rozšíření knihovny ve Straníku



Revitalizace parkového mobiliáře ve Smetanových sadech



Venkovní čítárna ve Smetanových sadech



S kočárkem bez překážek

Tajemnice přítomné členy seznámila s jednotlivými projekty a doplnila je o stanoviska
příslušných odborů (součást přílohy tohoto zápisu). U každého projektu byl vyčleněn prostor pro
diskuzi a případné dotazy. Materiály k jednotlivým projektům členové komise obdrželi týden
předem emailem, aby si jednotlivé projekty mohli nastudovat.
Předseda komise vyzval členy, aby přistoupili k hlasování o jednotlivých projektech a hlasování
doplnili o zdůvodnění či případné doporučení.

a)

BBQ grill – trávení volného času

Možnost nabídnout občanům města využití veřejně přístupných grilů členové hodnotí jako
atraktivní zpestření veřejného prostranství. Členové komise zároveň doporučují, aby byly grily
na místě instalované tak, aby byly co nejlépe chráněny proti odcizení, dále také upozorňují na
problém chybějícího sociálního zařízení v blízkosti daného místa, na nedostatečnou kapacitu
sedacích prvků v daném místě a na problematiku nakládání s odpady, které při grilování
vzniknou. Režim užívání by bylo potřeba doplnit provozním řádem. Celkově však projekt hodnotí
kladně.
Pan Perútka vyzval členy k hlasování o tom, zda projekt postoupí do finále k hlasování.
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Hlasování: Komise schvaluje, aby projekt „BBQ grill – trávení volného času“ postoupil do
finále k veřejnému hlasování.

Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato, projekt byl teda schválen.
Generace v pohybu – venkovní fitness

b)

Komise doporučuje, aby projekt postoupil k veřejnému hlasování. Jedná se o kvalitně
zpracovaný projekt, který cílí na více věkových skupin. Přestože je hřiště s podobnými prvky
v parku pod gymnáziem, tak workoutové hřiště u GNJ je navštěvováno především mládeží a
hřiště před Fokusem by pravděpodobně navštěvovalo věkově širší spektrům návštěvníků.
Navržené místo je v blízkosti centra a veřejnosti přístupné, brána je zamčena pouze v noci, díky
čemuž jsou cvičební prvky chráněny. Ačkoliv je plánováno zateplení a nová fasáda SVČ, tak
práce na fasádě se týkají především zadní strany, která má samostatný příjezd a případné hřiště
tak nebude překážet pracím. Dřevěné prvky jsou navrženy z akátového dřeva, které patří k těm
nejodolnějším. Pro realizace je potřebný písemný souhlas od SVČ Fokus, protože pozemek mají
v užívání.
Hlasování: Komise schvaluje, aby projekt „Generace v pohybu – venkovní fitness“
postoupil do finále k veřejnému hlasování.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato, projekt byl teda schválen.
Pod jednou střechou

c)

Komise nedoporučuje, aby projekt postoupil k veřejnému hlasování, důvody jsou následující:
o

Přístupnost je velmi omezená. Pozemek je ohraničen plotem a není veřejnosti
bez odemčení přístupný, velmi pravděpodobně by tak altán byl využíván velmi
úzkou skupinou lidí sdružených kolem komunitních zahrad.

o

V případě, že by byl projekt realizován za podmínky, že by se v daném místě
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konala např. jednou měsíčně nějaká akce pro veřejnost, je vymahatelnost této
podmínky problematická, i tak by však byl nadále altán přístupný velmi omezeně.
o

Je otázkou, co by se stalo s altánem v případě rozpadu komunitních zahrad,
když by byl s velkou pravděpodobností odstraněn plot.

Komise shledává altán pro fungování Komunitních zahrad přínosný, aby bylo možné zajistit
zadržování dešťové vody a úschovu nářadí, projekt v navrženém znění však dle členů nesplňuje
podmínky výzvy.
Hlasování: Komise schvaluje, aby projekt „Pod jednou střechou“ postoupil do finále
k veřejnému hlasování.

Pro: 0
Proti: 11
Zdržel se: 3
Usnesení nebylo přijato, projekt tedy nebyl schválen.
Rekonstrukce a rozšíření knihovny ve Straníku

d)

Komise nedoporučuje, aby projekt postoupil k veřejnému hlasování, důvody jsou následující:
o

Prostory knihovny jsou ve špatném stavu – na místě je vlhkost a plíseň, jsou
rozbité elektrické rozvody, obecně je stav velmi špatný – projekt samotný je svým
charakterem spíše oprava již existujícího prostoru.

Komise se dále shodla, že prostor knihovny ve Straníku si zaslouží opravu a zvelebení, přičemž
náklady by mohly být i vyšší než 100 000 Kč.
Komise proto doporučuje, aby oprava knihovny ve Straníku byla ze strany Bytového odboru
začleněna do rozpočtu.
Komise se shodla na tom, že doporučení opravit knihovnu bude navrženo Radě města.
Hlasování: Komise schvaluje, aby projekt „Rekonstrukce a rozšíření knihovny ve
Straníku“ postoupil do finále k veřejnému hlasování.
Pro: 4
Proti: 5
Zdržel se: 5
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Usnesení nebylo přijato, projekt tedy nebyl schválen.
Venkovní čítárna ve Smetanových sadech

e)

Prostor, který by v případě realizace projektu vzniknul, by příjemně oživil veřejné prostranství a
nabídnul občanům města nový způsob trávení volného času. Zpracování projektu je na velmi
dobré úrovni, dodaný rozpočet je zpracován dostatečně podrobně. Co se týče místa, většina
členů by uvítala, aby byly oba prvky zasazeny do zeleně v parku pod stromy, možná je však i
navrhovaná varianta naproti altánu. Někteří členové upozornění na problém s možným
odcizováním knih či poškozením knihovny jako celku, což by však, dle poznámky Jiřího Kleina,
mohlo částečně řešit, kdyby byla knihovna i se sedacím prvkem v dosahu kamer, které mají být
umístěny v budovaném areálu letního kina.
Hlasování: Komise schvaluje, aby projekt „Venkovní čítárna ve Smetanových sadech“
postoupil do finále k veřejnému hlasování.

Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato, projekt byl teda schválen.
Revitalizace parkového mobiliáře a dětského hřiště ve Smetanových

f)
sadech

Komise nedoporučuje realizaci projektu ze stejných důvodů, které uvedly dotazované odbory
(OMI, OŽP) – revitalizace parku je skutečně potřebná, ale mělo by se jednat o koncepční úpravu
většího rozsahu. Komise vedení města doporučuje, aby byla revitalizace parku zařazena do
rozpočtu v nejbližších letech.
Hlasování: Komise schvaluje, aby projekt „Revitalizace parkového mobiliáře ve
Smetanových sadech“ postoupil do finále k veřejnému hlasování.

Pro: 5
Proti: 9
Zdržel se: 0
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Usnesení nebylo přijato, projekt tedy nebyl schválen.
g)

S kočárkem bez překážek

Komise nedoporučuje realizaci projektu z bezpečnostních důvodů, na které upozornil Odbor
dopravy – sklon schodiště je příliš velký a hned pod ním je silnice, v případě nehody je tak zde
skutečně velmi velké riziko nehody.
Hlasování: Komise schvaluje, aby projekt „S kočárkem bez překážek“ postoupil do finále
k veřejnému hlasování.

Pro: 0
Proti: 10
Zdržel se: 4
Usnesení nebylo přijato, projekt tedy nebyl schválen.
3. Veřejné fórum
Předseda komise požádal tajemnici, aby shrnula stav příprav týkajících se blížícího se veřejného
fóra. Tajemnice uvedla, že aktuálně došlo k oslovení konkrétních zaměstnanců MěÚ a členů
odborných komisí RM, aby se fóra zúčastnili. Současně jsou veškeré informace na webu města,
na FB, tiskovou mluvčí byla připravena tisková zpráva. Tajemnice také uvedla, nakolik je
naplněn stav tomboly a poděkovala všem, kteří do tomboly přispěli. L. Hrdličková členy
požádala, aby se podíleli na organizačním zajištění akce a uvedla výčet činností, které bude
potřeba na místě zajistit. Členové (nepřítomní předem emailem) přislíbili pomoc s níže
uvedenými činnostmi s možnou reorganizací dle potřeby na místě. Ostatní se zapojí na místě
dle svých možností v daný den.

prezenčka
G. Hanáková

-

podpisy,

rozdání

propisek,

dotazníků, čísla do tomboly, lepítek
prezenčka

-

podpisy,

rozdání

J. Perútka

dotazníků, čísla do tomboly, lepítek

M. Chmelařová

Občerstvení

P. Perútková

Občerstvení
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propisek,

D. Šmajstrla

výpomoc při chystání místnosti

D. Šmajstrla

výpomoc při úklidu místa akce po jejím konci

E. Valentová

Zapisovač

L. Jančařiková

Zapisovač

J. Macháček

nošení mikrofonu

??

Šatna

Nad rámec tohoto členění úkolů se M. Krupička a M. Vrbová přihlásili jako dobrovolníci ke stolu
s tématem Ekonomika a podnikání.
Hlasování: Komise schvaluje personální zajištění Veřejného fóra.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

4. Termín příští schůze
Termín schůze bude v závislosti na výsledcích Veřejného fóra upřesněn později emailem,
tajemnice dá k výběru 3 termíny, o kterých bude hlasováno.
5. Různé
Předseda Komise členy informoval o průběhu brigády na Studánkách, které se účastnilo cca 10
osob, akci hodnotil jako úspěšnou. Tajemnice přítomné pozvala na Férovou snídani, která se
bude konat 4. května 2019 od 9:30 na Komunitních zahradách.

Novém Jičíně dne: 16.04.2019
Zapsala: Lucie Hrdličková

Podpis: ………………………..

Jaroslav Perútka

Podpis: ………………………………….……………

předseda
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Příloha č. 1 : Prezenční listina
(Nedílná součást zápisu, která je společně se zápisem zveřejňována na intranetu úřadu.
Bez presenční listiny se zveřejňují zápisy z jednání výborů ZM na webových stránkách města.)

Příloha č. 2: Program jednání
Příloha č. 3: Podklady k projektu BBQ grill – trávení volného času
Příloha č. 4: Podklady k projektu Generace v pohybu – venkovní fitness
Příloha č. 5: Podklady k projektu Pod jednou střechou
Příloha č. 6: Podklady k projektu Rekonstrukce a rozšíření knihovny ve Straníku
Příloha č. 7: Podklady k projektu Revitalizace parkového mobiliáře ve Smetanových sadech
Příloha č. 8: Podklady k projektu Venkovní čítárna ve smetanových sadech
Příloha č. 9: Podklady k projektu S kočárkem bez překážek
Příloha č. 10: Stanoviska odborů MěÚ
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