Město Nový Jičín
Zápis č. 7/2019
ze schůze Komise Zdravého města a MA21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 11.11.2019 v 17:00 hod., ve Velké zasedací místnosti na radnici MěÚ Nový Jičín
______________________________________________________________________
Zaevidováno v EED pod č.j.:
Celkový počet jmenovaných členů komise: 17
Jmenný seznam členů komise/výboru: Filipíková Radka, Fojtík Daniel, Hanáková Gabriela,
Chmelařová Miroslava, Chobotová Lenka, Jančařiková Lucie, Janošek Dalibor, Klein Jiří,
Kukolová Eva, Macháček Jan, Perútka Jaroslav, Perútková Petra, Rosová Zuzana, Šmajstrla
Dan, Valentová Eva, Vindišová Monika, Vrbová Martina
Přítomní členové: Filipíková Radka, Hanáková Gabriela, Chmelařová Miroslava, Janošek
Dalibor, Kukolová Eva, Macháček Jan, Perútka Jaroslav, Rosová Zuzana, Šmajstrla Dan,
Valentová Eva, Vindišová Monika,
Nepřítomni členové omluvení: Fojtík Daniel, Chobotová Lenka, Jančařiková Lucie, Klein Jiří,
Perútková Petra, Vrbová Martina
Nepřítomni členové neomluvení: Tajemník komise/výboru: Lucie Hrdličková
Hosté: Při zahájení schůze bylo přítomno 11 členů z celkového počtu 17 členů komise.
Komise je/není usnášeníschopná.
Zahájení:
Schůze byla zahájena předsedou komise Jaroslavem Perútkou, který přítomné členy na schůzi
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komise přivítal.
2.

Schválení programu

Program
1. Zahájení schůze
2. Schválení programu
3. ETM 2019
4. Školní fóra 2019
5. Vyhodnocení projektů Mládež kraji
6. Plán zlepšování 2020
7. Různé
8. Stanovení dalšího termínu setkání komise
Hlasování: Komise schvaluje navržený program jednání.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Mládež kraji

3.

Tajemnice komise L. Hrdličková přítomné informovala o průběh kampaně Evropský týden
mobility 2019 v Novém Jičíně.
V rámci ETM proběhly tyto akce a aktivity:


15 let dopravního hřiště u ZŠ Dlouhá (pořadatelem MP)



Výstava k 5. výročí Cyklostezky Koleje



Veřejné projednání k možnosti zavedení sdílených kol v Novém Jičíně



Pěší výlet Společně na Svinec



Malování cyklostezky Koleje



Narozeninová cyklojízda



Natočení krátkého filmu o Cyklostezce Koleje

Celkem akce navštívilo několik set lidí.

2

Hlasování: Komise bere na vědomí shrnutí průběhu akce Evropský týden mobility 2019
v Novém Jičíně.

Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Školní fóra 2019

4.

Tajemnice komise informovala přítomné členy o průběhu letošních školních fór, která se konala
na místních základních školách:


ZŠ Komenského 66 (4. 10. 2019)



ZŠ Tyršova (9. 10. 2019)



ZŠ Jubilejní (10. 10. 2019)



ZŠ Komenského 68 (11. 10. 2019

O. Syrovátka, kterých se fór účastnil jako zástupce vedení města a politik Zdravého města a
MA21 přítomným přiblížil průběh fór. U škol, kde se konalo fórum již podruhé, v úvodu zazněl
komentář k plnění loňských podnětů, a to včetně vysvětlení, které podněty vůbec může
škola/město ovlivnit. Pak se žáci během již zaměřili na oblast své školy a následně města,
v obou oblastech se zaměřili na to, co se jim líbí i na to, co by chtěli zlepšit. Následně vybírali 10
podnětů, které vnímají jako nejdůležitější a o těch hlasovali. Výstupem tak je 10 podnětů na
zlepšení seřazených dle počtu hlasů (z „top 10“ byly vyřazeny ty podněty, které ve finálním
hlasování obdržely 0 hlasů). Podněty v oblasti školy se bude dále zabývat škola, podněty pro
oblast města budou předloženy Radě města Nový Jičín.
Hlasování: Komise bere na vědomí shrnutí a výsledky školních fór 2019.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
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Vyhodnocení projektů Mládež kraji 2019

5.

L. Hrdličková přítomné informovala s dalším průběhem programu Mládež kraji 2019. Mládežníci,
kteří přihlásili své projekty, absolvovali v termínu 13. – 15. 9. 2019 školení v Kopřivnici, následně
6 týmu předložilo svůj projekt.
Projekty byly následně prezentovány hodnotící komisi dne 26. 9. 2019, která rozhodla o podpoře
projektů takto:


Hoprace – podpořeno částkou 30 000 Kč (kráceno z 35 000 Kč)



Malování městem – podpořeno částkou 16 000 Kč (kráceno z 16 500 Kč)



Mobilní únikovka – podpořeno částkou 29 000 Kč (kráceno z 37 800 Kč)



Od prvních tanečních krůčků – podpořeno částkou 15 000 Kč (kráceno z 40 000 Kč)



Propojení generací – podpořeno částkou 5 000 Kč (kráceno z 16 000 Kč)



Studentská fiktivní firma – podpořena částkou 30 000 Kč (kráceno z 40 000 Kč

Hlasování: Komise bere na vědomí výsledky hodnotící komise v rámci programu Mládež
kraji 2019.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

6.

Plán zlepšování 2020

Plán zlepšování je dokument, který představuje cíle a plány Zdravého města a místní Agendy 21
pro rok 2020. Dokument obsahuje přehled kampaní, do kterých se Zdravé město Nový Jičín
plánuje v roce 2020 zapojit, případně je samo iniciuje. Součástí plánu jsou také osvětové akce
na téma udržitelný rozvoj, akce a aktivity zaměřené na aktivní zapojování veřejnosti do
plánování a rozhodování, vzdělávání koordinátora projektu Zdravé města a MA21, prezentace,
propagace a medializace činností a výstupů Zdravého města Nový Jičín a MA21. Koordinátorka
projektu Zdravé město a MA21 spolu s politikem Zdravého města a MA21 přítomným představili
Plán zlepšování pro další rok a zároveň členy vyzvali, aby vznesli své případné podněty, zazněly
tyto:
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V rámci zapojení do kampaně #DOSTBYLOPLASTU cílit nejen na širokou
veřejnost, ale snažit se oslovit i firmy a organizace.



V případě, že na akcích, kde jsou používané vratné kelímky, bude na konci akce
nějaký přebytek financí, věnovat tyto finance na nějakou prospěšnou aktivitu.



U úklidu v rámci kampaně Ukliďme Česko zvážit lepší řešení svozu z úklidových
míst a pytlů na odpadky.



Zvážit zprovoznění městského Instagramu, případně pilotního IG účtu pro projekt
Zdravé město a oslovit tak mladší ročníky.



Zkusit najít více vhodných brigád pro mladé – M. Vindišová přislíbila zaslat
konkrétní tipy.

Hlasování: Komise doporučuje Radě města schválit Plán zlepšování Zdravého města a
MA21 na rok 2020.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

7.

Různé

V rámci tohoto bodu programu byla řešena branka u novojičínské nemocnice, která je nově
zamykána a pro méně pohyblivé návštěvníky nemocnice je tak přístup problematický.
Nemocnice je však provozována soukromým subjektem a město nemůže v této věci nemocnici
nic nařídit.

8.

Stanovení dalšího termínu setkání komise

Z důvodu vyššího počtu omluvených členů pro dnešní setkání budou všichni členové pro výběr
dalšího termínu osloveni emailem tajemnicí komise.

Novém Jičíně dne: 11.11.2019

5

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: Tabulky s podněty ze školních fór 2019
Příloha č. 4: Plán zlepšování 2020
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