ZÁPIS Č. 5/2019 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
konaného dne 19. června 2019 od 15:00 hod. v kanceláři starosty
Přítomni:
Host:
Omluveni:

Hlaváč, Kunátová, Mičkalová, Mohrová, Novotná, Opluštilová, Otáhalová,
Soukupová, Šolcová, Šnorbert
Jana Steinerová
Horáček, Luštinec, Soukupová

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
2. Podněty pro Městský úřad
Komise ZM a MA 21 doporučuje zařadit do příštího výběrového řízení na údržbu městské
zeleně jako jednu z podmínek uzavření smlouvy vyšší variabilitu údržbových prací.
3. Různé
Městská zeleň
Na základě diskuze z minulého jednání byla na zasedání přizvána také městská zahradnice J.
Steinerová, která přítomné seznámila se stavem městské zeleně a formou a intenzitou její
údržby. Na základě tohoto doporučuje Komise ZM a MA 21 zařadit do příštího výběrového
řízení na údržbu městské zeleně jako jednu z podmínek smlouvy vyšší variabilitu, co se
intenzity sečení týče.
Výsledky anketního šetření
Členové komise byli seznámeni s výsledky anketního šetření Desatero problémů Jilemnice
(více viz Vyhodnocení anketního šetření na webu města). Výsledná zpráva byla rovněž
předložena zastupitelstvu města. K jednotlivým problémům budou následně radou města
přiděleni garanti.
Předseda komise D. Hlaváč navrhl na příští rok změnu názvu ankety (10 příležitostí Jilemnice
– další varianty navrhnou členové komise). Jednání o novém názvu ankety bude předmětem na
některé z příštích schůzek komise.
Výtvarná soutěž „Ve zdravém těle - zdravý duch“
Uzávěrka soutěže byla stanovena na 21. 6. 2019. Hodnocení proběhne 25. 6. 2019 od 13:00
hod. v zasedací místnosti radnice (komise složená ze zástupců komise ZM a MA21
(předsedkyně J. Kunátová) a jilemnických škol). Vyhodnocené práce budou vystaveny a ceny
autorům předány v rámci kampaně Evropského týdne mobility dne 16. 9. 2019 na Masarykově
náměstí v Jilemnici.
Evropský týden mobility
Evropský týden mobility proběhne v Jilemnici 16. – 22. 9. 2019. Hlavní akce – Den bez aut a
Dny zdraví proběhne v pondělí 16. září 2019. Účast potvrdilo MC Rodinka s Koloběžkiádou,
v rámci Dne bez aut krajský koordinátor BESIP Miroslav Klásek, který s sebou přiveze také
očaře – řidiči si tak mohou nechat na náměstí změřit zrak. V jednání je také svezení dětí na
huculech z Janovy Hory.
Program Evropského týdne mobility bude předmětem příští schůzky komise.

Ostatní
 D. Hlaváč dále informoval ostatní o stavu jednání s firmami, vyrábějící vratné kelímky. Je
nutné ještě přemýšlet nad systémem jejich zapůjčení stánkařům na akcích. Dále by také
bylo vhodné kontaktovat obce Jilemnicka, zda by neměly zájem o společné pořízení myček
vratných kelímků.

Příští jednání komise Zdravého města se uskuteční 17. 7. 2019 od 15:00 hod. v zasedací
místnosti radnice. Předmětem jednání bude převážně organizace Evropského týdne
mobility.

V Jilemnici dne 25. 6. 2019
Zapsala: Jana Mičkalová

David Hlaváč
předseda komise

