Město Nový Jičín
Zápis č. 6/2019
ze schůze Komise Zdravého města a MA21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 09.09.2019 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: 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
Nepřítomni členové omluvení: Filipíková Radka, Klein Jiří, Chobotová Lenka, 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:

2.
Program

1. Zahájení schůze
2. Schválení programu
3. Mládež kraji
4. Týden bez odpadu
5. Plánované kampaně a akce
a. Veřejné projednání parkování Novellara
b. Evropský týden mobility
i.

Výstava - 5 let cyklostezky Koleje

ii.

Veřejné projednání bikesharing

iii.

Dětské dopravní hřiště slaví 15 let

iv.

Společně na Svinec

v.

Narozeninová cyklojízda

6. Různé
7. Stanovení dalšího termínu setkání komise

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

3.

Mládež kraji

Tajemnice komise L. Hrdličková přítomné informovala o ukončení příjmu žádostí v rámci výzvy
„Mládež kraji 2019“ (sběr žádostí probíhal od 08.07 do 31.08) a zmínila blížící se školení pro
přihlášení projektové týmy, které RADAMOK pořádá v termínu 14. a 15.09. Dodala, že vítězné
projekty budou na základě prezentace jejich autorů vybrány hodnotící komisí dne 26.09.2019.
Dále tajemnice vyzvala M. Vindišovou ze SVČ Fokus, aby případně doplnila informace k výzvě.
M. Vindišová uvedla, že v porovnání s loňským ročníkem se na ni obracelo více studentů, kteří
plánují své projekty přihlásit.
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Týden bez odpadu

4.

Předseda komise vyzval L. Hrdličkovou, aby přítomné informovala o průběhu akce Týden bez
odpadu 2019. L. Hrdličková přítomným připomněla, že záměr poprvé se za město Nový Jičín
zapojit do kampaně Týden bez odpadu 2019 byl schválen v rámci Plánu zlepšování na rok 2019.
L. Hrdličková uvedla, že cílem této mezinárodní události je zvýšit povědomí o hromadění odpadu
a inspirovat k jeho omezení. Akce se konala v termínu od 02.08.2019. Nový Jičín se připojil
programem v termínu 03.09.2019. Program a jednotlivé akce v rámci programu připravila
koordinátorka Zdravého města ve spolupráci s p. Kiššovou z OŽP a p. Vybíralovou z Dobré
čočky.
Součástí programu v celkové délce 4 hodin byly 3 bloky:


Ekologicky šetrná domácnost
o

Úvodní slovo k Týdnu bez odpadu

o

Ekologicky šetrná domácnost s Tierra Verde

o

Aktuality z odpadového hospodářství města Nový Jičín



Živá zahrada (přednáška)



Co se nenosí (promítání filmu)

Tajemnice komise dále doplnila, že programu se účastnilo více než 40 lidí a ohlasy na akci byly
vesměs pozitivní, lidé o témata projevovali zájem, zapojovali se do diskuze. V příštím ročníku by
bylo možné program rozšířit i na více dnů.
Hlasování: Komise bere na vědomí shrnutí průběhu akce Týden bez odpadu 2019
v Novém Jičíně.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Plánované kampaně a akce

5.

L. Hrdličková přítomné seznámila s termíny a obsahem plánovaných akcí:


Evropský týden mobility (ETM)
o

Po celý týden bude probíhat na radnici výstava k 5. výročí vybudování
Cyklostezky Koleje. Součástí budou informaci o tom, jak vznikala cyklostezka a
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jaká je její podoba a trase, jaké akce na ní za dobu existence proběhly atd.
V rámci výstavy budou prezentovány také data z celkem 5 ročníků kampaně Do
práce na kole 2019. Záměrem je také získat podněty od cyklistů, kteří budou moci
zaznačit své potřeby do pocitové mapy.
o

Dětské dopravní hřiště slaví 15 let je akcí, kterou připravuje MPNJ ve spolupráci
se SVČ Fokus a za podpory města. Během 2 dnů bude pro školky a školní
družiny připraven program na dopravním hřišti u ZŠ Dlouhá. Plánovaná účast je
až 500 dětí.

o

Součástí programu ETM je také veřejné projednání k bikesharingu a možnosti
jeho zavedení v Novém Jičíně. Na akci vystoupí zástupce společnosti Rekola,
cyklokoordinátor města Nový Jičín, koordinátorka ZM, programem a diskuzí bude
provázet místostarosta O. Syrovátka.

o

Na čtvrtek 19. je plánován pěší výlet Společně na Svinec. Je ověřeno, že Chata
Svinec má otevřeno. Pro malé děti jsou připraveny drobné dárečky.

o

V pátek se koná Narozeninová cyklojízda na oslavu 5 let Cyklostezky Koleje,
kterou připravuje cyklokoordinátor ve spolupráci s koordinátorkou ZM, za vedení
města budou přítomnosti místostarostové V. Dobrozemský a O. Syrovátka.
Součástí programu bude prezentace elektrokolo, tombola a doprovodný hudební
program.



Veřejné projednání k režimu Parkování Novellara je naplánováno na 12.09., organizaci
má na starost koordinátorka ZM, programem a diskuzí provází O. Syrovátka a jako
odborníci prezentující 4 navržené varianty parkování a zároveň reagující na dotazy na
místě budou přítomni L. Macíček (OD) a P. Zdráhal (OSM). V závěru projednání
proběhne hlasování s cílem zjistit, jakou variantu lidé bydlící v ulici preferují, vítězná
varianta však bude muset být v souladu s vytvářenou Koncepcí statické dopravy
v Novém Jičín, jejíž výsledky by měly být známé v lednu 2020.



Školní fóra v letošním roce proběhnou celkem 4, všechny v první polovině října.

Hlasování: Komise bere na vědomí přehled akcí plánovaných na září a říjen.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
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6.

Různé

Předseda komise J. Perútka přítomné pozval na konferenci, která se bude konat dne v pondělí
16. září v Beskydském divadle. Název konference je Klimatická změna a jak na ni můžeme
reagovat z pohledu komunálního politika. J. Perútka stručně seznámil přítomné s programem.
O. Syrovátka členy seznámil s aktuálním stavem plnění priorit z Veřejného fóra 2019. Zároveň
dodal, že o stavu plnění jednotlivých priorit bude do budoucna i nadále informovat průběžně jak
členy komise, tak vedení města.
J. Perútka vznesl dotaz na kontejnery na kov v Novém Jičíně. O. Syrovátka shrnul, jaký je jejich
aktuální počet a upozornil členy, že informace o jejich pořízení a rozmístění je na webu města a
v čase, kdy byly novinkou (jaro 2017) o jejich pořízení byla natočena reportáž a vyšel článek na
webu i zpravodaji. Členové se však shodli, že by bylo vhodné na jejich existenci znovu
upozornit, stejně tak na Mapu kontejnerů na tříděný odpad, která je na webu města. Propagací
byla pověřena koordinátorka ZM.

7.

Stanovení dalšího termínu setkání komise

Další termín setkání komise byl stanoven na 11.11.2019 v 17:00.

Novém Jičíně dne: 09.09.2019

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: Program Týden bez odpadu 2019
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