Město Nový Jičín
Zápis č. 3/2020
ze schůze Komise Zdravého města a MA21 Rady města Nový Jičín, konané
dne 31.08.2020 v 17:00 hod., v Malé zasedací místnosti radnice 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, Chobotová
Lenka, Jančařiková Lucie, Macháček Jan, Perútka Jaroslav, Perútková Petra, Rosová Zuzana,
Šmajstrla Dan, Valentová Eva, Vindišová Monika, Vrbová Martina
Nepřítomni členové omluvení: Fojtík Daniel, Janošek Dalibor, Klein Jiří, Kukolová Eva
Nepřítomni členové neomluvení: Tajemník komise/výboru: Lucie Hrdličková
Hosté: 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. Pracovní skupina – Strategický plán
3. Evropský týden mobility (16. – 22. 9.)
4. Ukliďme Česko 2020
a. Sobota 19. 9. 2020 – koryto Rakovce
b. Organizační info
5. Plánovaná veřejná projednání
a. Katalog adaptačních opatření (7. 9. 2020)
b. Strategický plán rozvoje města (bude upřesněno)
c. Vizuální identita města (15. 10. 2020)
6. 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: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
2. Pracovní skupina – strategický plán
Tajemnice komise L. Hrdličková informovala o průběhu příprav nového strategického plánu.
Budou zřízeny tematické pracovní skupiny, které se budou podílet na tvorbě cílů a opatření
k jejich naplnění pro období 2021 – 2027. Vzhledem k tomu, že strategický plán má být
rozvojový dokument zapojující širokou škálu aktérů rozvoje města, je žádoucí, aby se na
přípravě podíleli také zástupci zřízených odborných komisí, coby zástupci odborné veřejnosti.
Na základě informací zaslaných starostou města, Mgr. Stanislavem Kopeckým, předseda
komise Jaroslav Perútka členy vyzval, aby ze svých řad vybrali jednoho zástupce do pracovní
skupiny “Udržitelný rozvoj“ (zároveň také náhradníka pro případ absence 1. nominovaného
zástupce). O členství v pracovní skupiny ještě před schůzí projevil zájem Daniel Fojtík, následně
také Radka Filipíková.
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Hlasování: Komise jako svého zástupce, který se bude podílet na tvorbě návrhové části
strategického plánu a který se bude účastnit jednání pracovní skupiny pro udržitelný
rozvoj, nominuje Radku Filipíkovou.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: Komise jako náhradníka pro účast na jednáních pracovní skupiny pro
udržitelný rozvoj nominuje Daniela Fojtíka.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
Usnesení bylo přijato.
3. Evropský týden mobility (16.–22. 9. 2020)
Tajemnice komise přítomné informovala o blížícím se Evropském týdnu mobility a pozvala je na
konkrétní akce: Park v pohybu, Podzimní cyklojízda, Car-free rodina, Den MHD zdarma.
Podklady v podobě pozvánek a odkazů budou zaslány emailem.

4.

Ukliďme Česko 2020
a. Sobota 19. 9. 2020 – koryto Rakovce

Místo úklidu zůstává stejné, jako bylo v plánu na jaře, tj. koryto Rakovce. Místem srazu je
restaurace Na Prachárně na Lamberku, začátek je stanoven na 9:00.
b. Organizační info
Dle počtu účastníku se na začátku rozdělíme do menších skupin. Ochranné pomůcky budou
zajištěny. Svoz odpadu zajistí Doprastav Perútka.
5.

Plánovaná veřejná projednání
a. Katalog adaptačních opatření (7. 9. 2020)
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Místostarosta O. Syrovátka přítomné informoval o stavu prací na Katalogu adaptačních opatření
a členy komise pozval na veřejné projednání. Tajemnice komise přislíbila zaslat související
podklady a materiály.
b. Strategický plán rozvoje města
Místostarosta O. Syrovátka navázal na bod č. 2 (Pracovní skupina – strategický plán) a doplnil
informace k připravovanému SPRM. Termín projednání bude stanoven. Předseda komise vyzval
členy, aby vznesli své dotazy a připomínky k tématu. Radka Filipíková vznesla připomínku, aby
do SPRM byly promítnuty další strategické dokumenty města a podněty vzešlé z Veřejných fór
v předešlých letech.
c.

Vizuální identita města (15. 10. 2020)

Místostarosta Ondřej Syrovátka přítomné informoval o tom, že aktuálně probíhají práce na nové,
modernizované vizuální identitě města, jejímž záměrem je sjednocení a zjednodušení variant
znaku města. Občané se mohou účastnit projednání, které je naplánováno na 15. 10.

6.

Různé

Předseda komise přítomným nabídl prostor k tomu, aby ostatní informovali o aktuálních
aktivitách či akcích, případně vznesli podněty, připomínky a dotazy.
J. Perútka upozornil na varování před problematickou mládeží pohybující se po Novém Jičíně,
které koluje na internetu. Menší skupinky obtěžují a ohrožují běžné občany a prodavačky
v obchodech, došlo i k drobným krádežím. Problematické jsou především konkrétní lokality. O.
Syrovátka přítomné vyzval, aby v případě, že k těmto problémům dochází, lidé kontaktovali MP
NJ a neřešili problematické situace jen na Facebooku; zároveň. J. Perútku požádal o sepsání
základního infa ohledně typu problémů a konkrétních lokalit, aby toto mohlo být projednání na
VM či ZM.
O. Syrovátka členy informoval o tom, že město bude mít nově na akcích své vratné kelímky
s vlastním potiskem symbolizující dominanty Nového Jičína.
O. Syrovátka doplnil informace k projektu Participativního rozpočtu „Květnaté louky“ – jako místo
bylo nakonec zvoleno místo u bývalého OC Meinl.
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V Novém Jičíně dne: 31.08.2020

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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