Město Nový Jičín
Zápis č. 2/2020
ze schůze Komise Zdravého města a MA21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 25.05.2020 v 17:00 hod., ve školící místnosti v budově MěÚ na Divadelní 1
______________________________________________________________________
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, Hanáková Gabriela, Chmelařová Miroslava, Chobotová
Lenka, Jančařiková Lucie, Janošek Dalibor, Kukolová Eva, Macháček Jan, Perútka Jaroslav,
Rosová Zuzana, Šmajstrla Dan, Valentová Eva, Vindišová Monika
Nepřítomni členové omluvení: Fojtík Daniel, Klein Jiří, Perútková Petra, Vrbová Martina
Nepřítomni členové neomluvení: Tajemník komise/výboru: Lucie Hrdličková
Hosté: Radek Hanák Ficbauer, Josef Indrák
Při zahájení schůze bylo přítomno 13 členů z celkového počtu 17 členů komise.
Komise je/není usnášeníschopná.

Schválení programu
Program
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1. Schválení programu
2. Veřejné fórum
a. Plnění priorit 2017, 2018, 2019
b. Postup při nepořádání VF 2020 z důvodu pandemie COVID-19
c. Veřejné projednání v rámci příprav nového Strategického plánu rozvoje města
(podzim 2020)
3. Projekty pro Nový Jičín
a. Stav realizace projektů 2019
b. Představení projektů 2020
c. Diskuze s předkladateli
4. Různé
Předseda komise J. Perútka přivítal přítomné členy komise a seznámil je s programem jednání.
1. Schválení programu
Hlasování: Komise schvaluje navržený program jednání.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
2. Veřejné fórum
Tajemnice komise L. Hrdličková informovala o zrušení akce Veřejné fórum 2020 v původním
termínu 22. 4. 2020, a to kvůli vládním opatřením v souvislosti s pandemií onemocnění COVID19. Občané města budou o plnění priorit z předchozích let informování prostřednictvím tiskové
zprávy, reportáže a prezentací umístěných na webu města.
Tajemnice komise členy komise také informovala o připravovaném Strategickém plánu rozvoje
města na roky 2021–2027 – příprava tohoto strategického dokumentu zahrnuje mj. dotazníkové
šetření mezi občany města a podnikateli. Dotazníkové šetření bude probíhat v měsíci červnu.
Na podzim se pak bude konat veřejné projednání v připravovanému dokumentu a občané tak
budou mít příležitost se zapojit touto cestou. S ohledem na tuto skutečnost tak není nutné hledat
náhradní podzimní termín pro Veřejné fórum.
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Hlasování: Komise schvaluje nekonání Veřejného fóra v roce 2020 v případě, že na
podzim roku 2020 se bude konat veřejné projednání pro občany města v rámci přípravy
nového strategického plánu rozvoje města.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
3. Projekty pro Nový Jičín
Stav realizace projektů 2019
V dubnu 2020 byly dokončeny práce na projektu Generace v pohybu – venkovní fitness,
který byl jedním ze dvou podpořených projektů v loňském roce. Monika Vindišová přítomné
informovala o tom, že hřiště je v plném provozu týden, je aktivně využíváno a veřejnosti
přístupno dle vyhrazených provozních hodin.
Další podpořený projekt Venkovní čítárny by také měl být realizován ještě letos, na dnešní
schůzce týkající se zamýšlené revitalizace Smetanových sadů bylo diskutováno konkrétní
místo.
Představení projektů 2020
Do letošního ročníku výzvy Projekty pro Nový Jičín 2020 byly přihlášený 3 projekty. Členům
komise byly předem zaslány podklady k jednotlivým projektům i hodnocení projektů
příslušnými odbory.
Název projektu: Výstavba parkovací plochy na parcele 62 před domem č.p. 115 v Novém
Jičíně v Loučce
Projekt výstavby parkovacích míst na parcele 6/2 před domem č.p 115 byl hodnocen zástupci
Odboru dopravy, Odboru rozvoje a investic, Odboru životního prostředí a Odboru územního
plánování a stavebního řádu.
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Projekt není v souladu s nedávno dokončenou Koncepcí statické dopravy města Nový Jičín, kde
jsou jednotlivá opatření v oblasti parkování zařazena do Akčního plánu 2020–2024, a to včetně
etapizace. Rozpočet projektu je značně podhodnocený, projekt není možné realizovat v
dostatečné kvalitě s rozpočtem do 100 000 Kč, což je jedna v podmínek výzvy.
Hlasování: Komise nedoporučuje projekt Výstavba parkovací plochy na parcele 62 před
domem č.p. 115 v Novém Jičíně v Loučce k realizaci, a to z důvodu nedostatečně
zpracovaného

a

podhodnoceného

rozpočtu

a

nesouladu

se

strategickým

dokumentem „Koncepce statické dopravy města nový Jičín“.

Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Název projektu: Kvetoucí louky
Projekt Kvetoucí louky byl hodnocen zástupci Odboru rozvoje a investic, Odboru životního
prostředí a Odboru správy majetku.
Odbor životního prostředí obecně podporuje budování Kvetoucích luk, nesouhlasí však
s umístěním v Janáčkových sadech. Zároveň upozorňuje, že rozpočet nezahrnuje náklady na
likvidaci původního trávníku, i po upravení rozpočtu a doplnění položky je však možné splnit
podmínku výzvy spočívající v dodržení max. výše nákladů projektu ve výši 100 000 Kč.
V průběhu měsíce května probíhalo jednání na OŽP, jehož záměrem bylo vytipovat jiná vhodná
místa. Setkání, které se konalo dne 22. 5., se účastnil také předkladatel projektu Radek Hanák
Ficbauer. V závěru diskuze došlo ke shodě na předběžně vytipovaných lokalitách pro uměle
vybudované Kvetoucí louky (lokalita č. 1: u Malého náměstí, lokalita č. 2: ulice Zborovská, pod
čerpací stanicí Shell) a pro lokality, kde by k vybudování došlo přirozenou cestou omezením
sečí (lokalita č. 1: ul. Palackého, mezi mosty; lokalita č. 2: ul. Nábřežní u Jičínky). Předkladatel
představil svůj projekt přítomným členům komise a vyzval je k diskuzi.
Podněty:


Otázka likvidace původního travnatého porostu
o

většinou řešeno herbicidy, nebylo by možno nějakým šetrnějším
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způsobem?)


Kdo bude komunikovat s případnými kritiky, jak bude řešena
informovanost?
o

Louka bude vybudována městem a na straně MěÚ je také
případná komunikace s kritiky, reakce na dotazy atd. U louky by
bylo dobré umístit informační ceduli.



Při změně lokality, kdy ty nově navržené jsou na méně
frekventovaných místech, která nejsou tak vhodná a dostupná pro školy,
školky atd., bude projekt ochuzen o vzdělávací aspekt.
o

Místo může být ještě konzultováno a přehodnoceno, je však
pravděpodobné, že dojde k výběru z těch výše uvedených.

Název projektu: Mobilní zastřešení se zázemím – Straník
Záměrem projektu je pořízení mobilního zastřešení pro využití na akcích pořádaných pro širokou
veřejnost, celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 92 400 Kč. K hodnocení byly vyzvány
Odbor rozvoje a investic, Odbor správy majetku a Návštěvnické centrum Nový Jičín. Projekt je
ohodnocen kladně, k diskuzi je však umístění stanů – jsou navrženy prostory TS NJ pro
dostupnost pro jiné MČ, namísto uskladnění ve Straníku.
Předkladatel projektu Josef Indrák se dostavil na schůzku na MěÚ dne 15. 5., kde byly
diskutovány doporučení ze strany odborů MěÚ. Předkladatel upřednostňuje uskladnění ve
Straníku především z toho důvodu, že v případě uskladnění v Novém Jičíně je za každou cestu
nutno hradit dopravu, která se pohybuje v řádů tisíců Kč, při pravidelném pořádání akcí toto
řešení navíc není efektivní, ani dostatečně flexibilní – není tak výjimkou, že částka, kterou má
místní část Straník v rozpočtu vyhrazenu na kulturu, je pak až z poloviny vyčerpaná na
jednorázové zapůjčování stanů (cca 7 000 Kč/den). Se záměrem uskladnění v Novém Jičíně
v TS NJ z důvodu dostupnosti pořízeného vybavení předkladatel také nesouhlasí, ačkoliv
neodmítá zapůjčit vybavení i jiných místním částem, tak argumentuje tím, že i jejich obyvatelé
v případě zájmu mohli předložit svůj návrh do této výzvy, což však neudělali a této možnosti tak
nevyužili.
Předkladatel představil svůj projekt přítomným členům komise a vyzval je k diskuzi.
Podněty:


Je pořízené vybavení určeno pro akce na veřejnost nebo je i možnost zapůjčení
pro soukromé akce?
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o

Vybavení je určeno pro aktivity pro veřejnost a pro spolkový život, se
zapůjčováním na soukromé akce se nepočítá



Zapůjčování stanů je někdy problém i kvůli kolizi termínů s dalšími akcemi (např.
se Slavnostmi města).



Vhodnější varianta bude uložit stany ve Straníku a stanovit za ně zodpovědnou
osobu, např. někoho z OV.

Oba předkladatelé poděkovali za pozornost a diskuzi a opustili jednání. Následovalo hlasování o
prezentovaných projektech.
Předseda komise J. Perútka vyzval členy k hlasování týkající se podpoření projektu Kvetoucí
louky.
Hlasování: Komise doporučuje projekt Kvetoucí louky k realizaci, a to v 1 až 2 místech
vybraných v součinnosti s Odborem životního prostředí. Komise zároveň doporučuje
navýšení původního rozpočtu projektu, který nezahrnuje náklady na likvidaci původního
trávníku, a to v závislosti na velikosti zvolené plochy/zvolených ploch, nanejvýš však do
výše 100 000 Kč v souladu s pravidly výzvy.

Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1
Následovalo hlasování o projektu Mobilní zastřešení se zázemím – Straník.
Hlasování: Komise doporučuje projekt Mobilní zastřešení se zázemím – Straník
k realizaci, a souhlasí s trvalým uskladněním pořízeného vybavení ve Straníku.

Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Předseda komise poděkoval přítomným za aktivní účast a podněty k projektům. Místostarosta O.
Syrovátka členy komise informoval o tom, že doporučení komise týkající se projektů bude dále
předloženo RM v červnovém termínu.
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4.

Různé

Předseda komise přítomným nabídl prostor k tomu, aby ostatní informovali o aktuálních
aktivitách či akcích. Této možnosti nikdo nevyužil. Termín dalšího setkání nebyl v tuto chvíli
stanoven.

V Novém Jičíně dne: 25.05.2020

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: Projekty pro Nový Jičín
Příloha č. 4: Hodnocení projektů
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Program 10. Setkání Komise ZM a MA21
1. Schválení programu
2. Veřejné fórum
a. Plnění priorit 2017, 2018, 2019
b. Postup při nepořádání VF 2020 z důvodu pandemie COVID-19
c. Veřejné projednání v rámci příprav nového Strategického plánu rozvoje
města (podzim 2020)
3. Projekty pro Nový Jičín
a. Stav realizace projektů 2019
b. Představení projektů 2020
c. Diskuze s předkladateli
4. Různé

