Město Nový Jičín
Zápis č. 8/2019
ze schůze Komise Zdravého města a MA21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 03.12.2019 v 17:00 hod., v Malé 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: Fojtík Daniel, Chmelařová Miroslava, Chobotová Lenka, Jančařiková Lucie,
Janošek Dalibor, Klein Jiří, Kukolová Eva, Macháček Jan, Perútka Jaroslav, Valentová Eva,
Vindišová Monika, Vrbová Martina
Nepřítomni členové omluvení: Filipíková Radka, Hanáková Gabriela, Perútková Petra, Rosová
Zuzana, Šmajstrla Dan
Nepřítomni členové neomluvení: Tajemník komise/výboru: Lucie Hrdličková
Hosté: Při zahájení schůze bylo přítomno 12 členů z celkového počtu 17 členů komise.
Komise je/není usnášeníschopná.

Schválení programu
Program
1

1. Zahájení schůze
2. Aktuality a informace z RM (13. a 27. 11. 2019)
3. Projekty pro Nový Jičín 2020
4. Různé
Hlasování: Komise schvaluje navržený program jednání.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

2.

Aktuality a informace z RM

Tajemnice komise L. Hrdličková přítomné informovala o dílčích aktivitách realizovaných v rámci
projektu Zdravé město v Novém Jičíně. Členy komise informovala o tom, že Rada města vzala
na vědomí výstupy školních fór (proběhla v říjnu 2019) a schválila Plán zlepšování pro rok 2020.
Dále také přítomným sdělila, že mládežnickým týmům, které jsou autory projektů předložených
v rámci programu Mládež kraji, byly vyplaceny prostředky na realizaci jejich projektů.
Hlasování: Komise bere na vědomí aktuality související s realizací projektu Zdravé město
v Novém Jičíně.

Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Projekty pro Nový Jičín 2020

3.

Tajemnice komise přítomným připomněla, že aktuálně je připravován 3. ročník výzvy Projekty
pro Nový Jičín a shrnula navrhované změny v pravidlech:


Rozpočet je nově samostatnou povinnou přílohou



Předkladatelé nenavrhují časový harmonogram (především z toho důvodu, že
realizátorem vítězných projektů je ve výsledku město)
2



Zkrácení celkové doby hodnocení a hlasování



Finální projekty by nově měli předkladatelé prezentovat na veřejném projednání
komise, na kterém bude také rozhodnuto o projektech, které postoupí do
finálního hlasování



Vítězné projekty budou představeny na Veřejném fóru 2020 (22.04.2020)



Prodloužení doby na realizaci

Předseda komise J. Perútka vyzval přítomné členy, aby vznesli své dotazy a připomínky.
Objevily se tyto:


Je ke zvážení, zda na samostatné projednání komise dorazí zástupci
angažované veřejnosti a zda si zaslouží projekty samostatnou akci.
Tajemnice komise na tento podnět reagovala, že záměrem je hlavně dát prostor

o

komisi vyslechnout si, jak budou předkladatelé své projekty prezentovat a
zároveň mít prostor se jich doptat na to, co je v souvislosti s projekty zajímá;
velké množství občanů, kteří by navštívili projednání, není samo o sobě to
podstatné.


Zvážit v budoucnu vyčlenění části alokované částky pro studenty a rozšířit tak
více myšlenky participativního rozpočtu mezi lidi.



Možnost zavedení participativního rozpočtu s předem danou částkou pro místní
části.



V okruhu podporovaných aktivit doplnit, že by se mělo jednat o investiční
projekty inovativního charakteru; u kterých se nejedná o pouhou údržbu nebo prostou
opravu.
o

Členové se na tomto podnětu shodli, bude předán dále k zapracování.

Hlasování: Komise schvaluje pravidla pro výzvy Projekty pro Nový Jičín s doporučením
specifikovat v okruhu podporovaných aktivit, že předkládané projekty by měly být
inovativního charakteru; nemělo by se jednat o pouhou údržbu nebo opravu.

Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

3

4.

Různé

Eva Valentová pozvala přítomné na divadelní představení .
Novém Jičíně dne: 04.12.2019

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: Výzva Projekty pro Nový Jičín 2020 (včetně příloh)
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