Město Nový Jičín
Zápis č. 1/2020
ze schůze Komise Zdravého města a MA21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 24.02.2020 v 17:00 hod., ve Velké zasedací místnosti na radnici MěÚ Nový Jičín
______________________________________________________________________
Zaevidováno v EED pod č.j.: ORI/25706/2020/HR
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, Fojtík Daniel, Hanáková Gabriela, Chmelařová Miroslava,
Chobotová Lenka, Jančařiková Lucie, Janošek Dalibor, Kukolová Eva, Macháček Jan, Perútka
Jaroslav, Perútková Petra, Rosová Zuzana, Šmajstrla Dan, Valentová Eva, Vindišová Monika,
Vrbová Martina
Nepřítomni členové omluvení: Klein Jiří, Macháček Jan
Nepřítomni členové neomluvení: Tajemník komise/výboru: Lucie Hrdličková
Hosté: Při zahájení schůze bylo přítomno 15 členů z celkového počtu 17 členů komise.
Komise je/není usnášeníschopná.

Schválení programu
Program
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1. Zahájení schůze
2. Zpráva o činnosti Komise Zdravého města a místní agendy 21 za rok 2019
3. Ukliďme Nový Jičín
a. Výběr místa na úklid 4. 4.
b. Organizace úklidu
c. Informace o možnosti využití svozu TS NJ pro paralelní úklidové akce ve stejném
termínu
4. Hodnotící zpráva Projektu Zdravé město a MA21 za rok 2019
5. Projekty pro Nový Jičín 2020
a. Aktuální informace
b. Příprava na VP 30. 3. 2020
6. Veřejné fórum 2020 (termín konání: 22. 4. 2020)
a. Organizační výpomoc na místě
b. Propagace akce
7. Mládež kraji 2020
8. Termín příštího jednání komise
Hlasování: Komise schvaluje navržený program jednání.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

2.

Zpráva o činnosti Komise Zdravého města a místní agendy 21 za rok 2019

Předseda komise J. Perútka přítomné informoval o průběhu setkání předsedů a tajemníků
komisí, které se konalo v lednu 2020. Zároveň členy komise seznámil s obsahem zprávy o
činnosti Komise Zdravého města a místní agendy 21 za rok 2019.
Hlasování: Komise bere na vědomí zprávu o činnosti Komise Zdravého města a místní
agendy 21 za rok 2019.

Pro: 15
Proti: 0
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Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Ukliďme Nový Jičín

3.

Tajemnice komise L. Hrdličková členy komise informovala o termínu akce Ukliďme Česko, která
v letošním roce připadá na sobotu 4. dubna 2020. Uvedla, že během února probíhal sběr tipů na
místo k letošnímu úklidu a zmínila tipy od občanů města. Tajemnice přítomné informovala o
možnosti organizování paralelní úklidové akce, které město podpoří tím, že v případě nahlášení
takové akce do 23. března 2020, prostřednictvím TS NJ zajistí svoz odpadu z daných míst.
Na základě zmíněných tipů předseda komise navrhl, aby byl letošním místem úklidu potok
Rakovec.
Hlasování: Komise schvaluje, aby místem úklidu v rámci kampaně „Ukliďme Česko“
pořádaném dne 4. dubna 2020, byl potok Rakovec.

Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Hodnotící zpráva Projektu Zdravé město a MA21 za rok 2019

4.

Členům komise byla předložena Hodnotící zpráva za rok 2019, kterou vypracovala Lucie
Hrdličková. Hodnotící zpráva obsahuje informace o projektu Zdravé město a MA21 a shrnuje
aktivity realizované Zdravým městem a MA21 v roce 2019.
V průběhu roku 2019 proběhly tyto aktivity a kampaně, které organizovalo nebo se do nich
zapojilo Zdravé město Nový Jičín:


Jarní úklid podél řeky Jičínky v rámci kampaně Ukliďme Česko



Kampaň Do práce na kole



Férová snídaně
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Týden bez odpadu



Evropský týden mobility



Podzimní cyklojízda



Seminář o ochraně klimatu pro veřejnost



Seminář o ochraně klimatu pro studenty novojičínského gymnázia

Byly zorganizovány následující akce, jejíchž cílem bylo zapojit veřejnost do plánování a
rozhodování:


Veřejné projednání k úpravám vrcholku Svince



Veřejné fórum



Veřejné projednání: bikesharing v Novém Jičíně?



Veřejné projednání k režimu parkování na ulici Novellara



Školní fóra na novojičínských ZŠ

Občané mohli předkládat své návrhy na vylepšení života ve městě v rámci druhého ročníku
participativního rozpočtu (výzva Projekty pro Nový Jičín), mládežníci pak mohli přijít s nápady
v rámci projektu Mládež kraji. Město Nový Jičín se zapojilo do projektu Portfolio (Integrace
systémů řízení kvality v obcích) realizovaným NSZM. Město se zapojilo také do soutěží Přívětivý
úřad a ucházelo se o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost – v obou soutěžích Město
Nový Jičín zaznamenalo úspěch.
Předseda komise se zeptal členů, zda mají k Hodnotící zprávě nějaké podněty či připomínky.
Členové se zněním zprávy souhlasili.

Hlasování: Komise Zdravého města a MA21 schvaluje Hodnotící zprávu projektu Zdravé
město a MA21 za rok 2019.

Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení bylo přijato.

5.

Projekty pro Nový Jičín 2020

Tajemnice komise uvedla, že do 29. února 2020 probíhá příjem projektů v rámci výzvy Projekty
pro Nový Jičín. Přítomným připomněla, že veřejné projednání k projektům je naplánováno na
pondělí 30. března 2020 (zahájení od 17:00).

6.

Veřejné fórum 2020

Veřejné fórum je naplánováno na 22. dubna 2020. Tajemnice komise přítomné pořádala o
organizační výpomoc na místě, podrobnější informace budou zaslány emailem s dostatečným
předstihem.

7.

Mládež kraji 2020

Předseda komise vyzval M. Vindišovou, aby přítomné informovala o průběhu realizace projektů
podpořených v rámci. M. Vindišová uvedla, že je v kontaktu s podpořenými týmy, část z nich již
své projekty realizovala v plném rozsahu (Od prvních tanečních krůčků, Studentská fiktivní
firma), zbývající 4 projekty jsou realizovány.
Hlasování: Komise bere na vědomí informace o průběhu realizace projektů v rámci
programu Mládež kraji.

Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

8.

Termín příštího jednání komise

Předseda komise navrhl, aby se příští setkání konal 30. března 2020 před veřejným
projednáním, tzn. od 15:00.
Hlasování: Komise schvaluje termín zahájení příštího setkání 30. března 2020 od 15:00.
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Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

V Novém Jičíně dne: 24.02.2020

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: Zpráva o činnosti Komise Zdravého města a místní agendy 21 za rok 2019
Příloha č. 4: Hodnotící zpráva projektu Zdravé město a MA21 za rok 2019
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