Město Nový Jičín
Zápis č. 5/2019
ze schůze Komise Zdravého města a MA21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 11.06.2019 v 17:00 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, Hanáková Gabriela, Chmelařová Miroslava,
Jančařiková Lucie, Klein Jiří, Janošek Dalibor, Kukolová Eva, Macháček Jan, Perútka Jaroslav,
Rosová Zuzana, Šmajstrla Dan, Perútková Petra, Valentová Eva
Nepřítomní členové omluvení: Chobotová Lenka, Vindišová Monika, Vrbová Martina
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 na schůzi
komise přivítal.
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Schválení programu schůze komise:

1.
Program

1.
2.
3.
4.

Schválení programu
Veřejné fórum – zhodnocení
Příležitosti pro Nový Jičín - představení “10P” a hlasování Veřejné fórum
Projekty pro Nový Jičín - výsledky
Různé (Férová snídaně, Letní škola ZM, Evropský týden mobility, 5. výročí cyklostezky
Koleje, Přívětivý úřad, Cena hejtmana za společenskou odpovědnost)

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

1. Veřejné fórum - zhodnocení
Předseda komise vyzval místostarostu a politika Zdravého města Ondřeje Syrovátku, aby shrnul
průběh Veřejného fóra, které se konalo 25. 4. 2019 v SVČ Fokus. O. Syrovátka na úvod
poděkoval všem členům komise, kteří byli zapojení do organizace akce. Dále zrekapituloval
průběh celé akce a zdůraznil, že nejvíce podnětů vzešlo od stolů „Životní prostředí“ a „Kultura,
sport a volný čas“. Kladně O. Syrovátka hodnotil skutečnost, že na VF dorazilo více lidí než
v minulé roce (loni cca 70, letos přes 100), upozornil však na skutečnost, že v tomto počtu jsou
zahrnuti také úředníci, které na místě plnili funkci garantů pro jednotlivé stoly.
Obecně O. Syrovátka hodnotil akci jako úspěšnou, dodal však, že při pořádání příštího ročníku
je prostor pro zlepšení v organizaci. Předseda komise vyzvali přítomné, aby vznesli případné
připomínky a poznámky, žádný z členů této možnosti nevyužil.
Hlasování: Komise bere na vědomí zhodnocení a výsledky akce „Veřejné fórum“.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
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2. Projekty pro Nový Jičín 2019 – představení projektů a hlasování
Předseda komise požádal tajemnici, aby přítomné seznámila s výsledky vyhodnocení „10P“
v rámci hlasování na VF a následné elektronické ankety. Členové také od tajemnice již předem
obdrželi kompletní seznam návrhů předložených občany v rámci fóra, dále také tabulku s 16
podněty, o kterých se hlasuje a zpětnou vazbu na tyto náměty od příslušných odborů.
L. Hrdličková na místě rozdala členům tyto podklady v tištěné podobě. Uvedla, že do hlasování
se zapojilo celkem 500 lidí, kteří hlasovali pro tyto příležitosti:


Postavení víceúčelové sportovní haly



Podpora prvků podporujících zadržování vody (zelené střechy, propustné
parkovací plochy aj.)



Vyznačení sítě přírodních cyklostezek s kulturními a přírodními zajímavostmi



Oživení náměstí zelení



Vybudování bezpečného přechodu u SVČ Fokus



Více brigád pro mladé (15–18 let)



Vybudování parkovacího domu



Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením



Řešení dopravy v centru města v souvislosti s klidovou zónou (Gen. Hlaďo Tyršova)



Komplexní úprava Žerotínského parku a Smetanových sadů



Rozšíření zdravé stravy v ZŠ a MŠ, osvěta rodičů



Rozšíření sdílených kol a koloběžek do Nového Jičína



Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku” a “Etiketa”



Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi



Ponechání cca 5 dřevěných stánků na náměstí po celý rok



Povolení vjezdu a parkování aut na náměstí

U všech příležitostí tajemnice shrnula zpětnou vazbu k námětům ze strany odborů, následně
členové hlasovali o tom, zda (mj. na základě doporučení či nedoporučení odborů) podpoří
jednotlivé náměty.
Komise Zdravého města a MA21 doporučuje Radě města schválit, aby se město zabývalo
dále těmito náměty:
a)

Komplexní úprava Smetanových sadů
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Komise nedoporučuje schválit druhou část návrhu, tj. komplexní úprava Žerotínského parku,
protože park u Žerotínského zámku není majetkem města.
Usnesení bylo přijato, příležitost byla doporučena RM ke schválení.
Pro: 13
b)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Oživení náměstí zelení

Usnesení bylo přijato, příležitost byla doporučena RM ke schválení.
Pro: 14

c)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Podpora prvků podporujících zadržování vody (zelené střechy, propustné
parkovací plochy aj.)

Usnesení bylo přijato, příležitost byla doporučena RM ke schválení.
Pro: 14

d)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením

Usnesení bylo přijato, příležitost byla doporučena RM ke schválení.
Pro: 13

e)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Postavení víceúčelové sportovní haly (14/0/0)

Usnesení bylo přijato, příležitost byla doporučena RM ke schválení.
Pro: 14

f)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Rozšíření sdílených kol a koloběžek do Nového Jičína

Usnesení bylo přijato, příležitost byla doporučena RM ke schválení.
Pro: 12

g)

Proti: 0

Zdržel se: 1

Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Usnesení bylo přijato, příležitost byla doporučena RM ke schválení.
Pro: 12

h)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Vybudování bezpečného přechodu u SVČ Fokus

Usnesení bylo přijato, příležitost byla doporučena RM ke schválení.
Pro: 14

i)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Vybudování parkovacího domu v Novém Jičíně v případě, že bude jeho výstavba
doporučena v rámci vypracované Koncepce statické dopravy města Nový Jičín (KSD)
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Návrh byl doplněn o doporučení vybudovat parkovací dům za okolnosti, že toto doporučení
vzejde z Koncepce statické dopravy (KSD), která by měla být vypracována do konce roku
2019 a u níž je jedním z hlavních požadavků právě prověření možnosti vybudování
parkovacího domu.
Usnesení bylo přijato, příležitost byla doporučena RM ke schválení.
Pro: 13

j)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Vyznačení sítě přírodních cyklostezek s kulturními a přírodními zajímavostmi

Usnesení bylo přijato, příležitost byla doporučena RM ke schválení.
Pro: 14

k)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku” a “Etiketa” (13/0/0)

Komise Zdravého města a MA21 nedoporučuje Radě města schválit:
a)

Ponechání cca 5 dřevěných stánků na náměstí po celý rok

NCNJ: Není realizovatelné a ani prospěšné, na náměstí po celý rok probíhají akce, dispoziční
řešení prostoru při akcích, prodejní zařízení jak svým technickým stavem, designem,
neodpovídá, aby celoročně stálo na náměstí, nedělejme z náměstí celoroční tržiště, MPR, raději
řešit prodej v kamenných provozovnách.
Příležitost nebyla doporučena RM ke schválení.
Pro: 0

b)

Proti: 13

Zdržel se: 0

Povolení vjezdu a parkování aut na náměstí

OD vjezd na náměstí nedoporučuje a OMI zároveň upozorňuje na to, že parkování a vjezd na
náměstí není pro MPR vhodný. Velké parkoviště Na Valech je navíc jen pár metrů od náměstí a
proto parkování na náměstí postrádá smysl. OŽP upozorňuje na to, že povolení parkování a
vjezdu na náměstí by vedlo ke zhoršení stavu ovzduší v centru města. Požadavek je také
opětovně zamítán Kulturní komisí a Komisí péče o památky. V rámci hlasování se tento návrh
umístil na posledním místě a získal záporný počet hlasů (-90).
Příležitost nebyla doporučena RM ke schválení.
Pro: 0

c)

Proti: 13

Zdržel se: 0

Rozšíření zdravé stravy v ZŠ a MŠ, osvěta rodičů

Již je realizováno. Stravování je zajištěno v tzv. "spotřebním koši" kde jsou hlídány i výživové
normy v každé ZŠ a MŠ. Kontrola je prováděna KHS. Na všech ZŠ je výběr ze dvou jídel v
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souladu s výživovými normami.
Členové komise upozornili na to, že rodiče se zájmem o dané téma sami aktivně vyhledávají
přednášky pořádané různými organizacemi (např. rodinná centra) a informace o zdravém
stravování a životosprávě. Dále členové doporučili návrh rozšířit o osvětu vedoucích jídelen za
účelem zpestření stravování na školách, návrh v tomto znění však nezískal potřebný počet
hlasů.
Příležitost nebyla doporučena RM ke schválení.
Pro: 9

d)

Proti: 0

Zdržel se: 4

Řešení dopravy v centru města v souvislosti s klidovou zónou (Gen. Hlaďo Tyršova)

OMI: Řešení dopravy v centru města je možné, nutno provést v souladu s regulačním plánem
MPR a koordinovat s uzemním plánováním. Řešení problému ja také žádoucí, došlo by ke
zvýšení atraktivity centra města a navýšení bezpečnosti dopravy a chodců. Časový horizont:
2019 -2020 PD, 2021 – Realizace. OŽP: Opakovaně upozorňujeme na zákonnou povinnost
města schválit a zveřejnit časový plán provádění opatření k dosažení překračovaných imisních
limitů. Dopravní opatření budou zcela jistě součástí komplexu zajišťujícího přijatelnou kvalitu
ovzduší ve městě a plnění zákona. Komise ZM a MA 21 návrh nepodpořila z toho důvodu, že
není formulován dostatečně konkrétně a lze si jej vykládat různými způsoby.
Příležitost nebyla doporučena RM ke schválení.
Pro: 6

e)

Proti: 0

Zdržel se: 7

Více brigád pro mladé (15–18 let)

OŠKS nemá možnost zajistit brigády na svých příspěvkových organizacích, doporučujeme
"Zelené město". OŽP organizuje "Zelené město" s přestávkami od r. 1996, v roce 2019
zaměstná až 56 studentů, což je na hranici personální kapacity odboru. Postupně ubývá prací,
které studenti vykonávají, částečně díky VPP na TSM, požadavky TSM na výpomoc jsou
pravidelně. Dle OR jsou brigády žádoucí a v rámci Zeleného města je při výběru přihlášek často
převis poptávky po brigádě a mnoho uchazečů brigádu nezíská – na základě doplňujících
informací od OŽP však víme, že přestože je na počátku převis poptávky, v konkrétních
termínech brigád pak řada studentů na brigády nenastoupí, např. v roce 2018 tak nebyla
kapacita zcela naplněna.
Příležitost nebyla doporučena RM ke schválení.
Pro: 1

Proti: 4

Zdržel se: 8

3. Projekty pro Nový Jičín 2019 - výsledky
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Předseda komise požádal tajemnici, aby přítomné seznámila s výsledky výzvy Projekty pro Nový
Jičín 2019. L. Hrdličková členy komise informovala o tom, že nejvíce hlasů získaly a podpořeny
budou projekty „Generace v pohybu – venkovní fitness“ a „Venkovní čítárna ve Smetanových
sadech“.
Hlasování: Komise bere na vědomí výsledky výzvy Projekty pro Nový Jičín 2019.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Různé (Férová snídaně, Letní škola ZM, Evropský týden mobility, 5. výročí cyklostezky
Koleje, Přívětivý úřad, Cena hejtmana za společenskou odpovědnost)
Tajemnice komise členy informovala o průběhu Férové snídaně, která se letos konala na
komunitních zahradách.
Dále členy informovala o termínu a tématu Evropského týdne mobility (ETM) – tématem je
bezpečná chůze a cyklistika a termínem je týden od 16. do 22. září 2019. V rámci ETM
proběhne také narozeninová cyklojízda k 5. výročí cyklostezky Koleje.
Na závěr tajemnice členy informovala o úspěšném umístění města Nového Jičína v soutěžích
Přívětivý úřad a Cena hejtmana za společenskou odpovědnost.

Novém Jičíně dne: 11.06.2019
Zapsala: Lucie Hrdličková

Podpis: ………………………..

Jaroslav Perútka

Podpis: ………………………………….……………

předseda

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: Stanoviska odborů MěÚ k příležitostem pro Nový Jičín
Příloha č. 4: Stanoviska odborů MěÚ k příležitostem pro Nový Jičín - tabulka
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