ZÁPIS č. 1 z jednání KŽP
konané dne 23.01.2007 v 16.00
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
přítomni: pánové Šnajdr, Pohl, Adámek, Dvořák, Novák, Myslivec, Opluštil, Bradna
nepřítomni:

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města):
2. Podněty pro Městský úřad:
2.1.
2.2.
2.1.
2.2.
2.3.

starostovi města:
místostarostce města:
tajemníkovi MěÚ:
odboru ORMH:
odboru životního prostředí:

3. Ostatní:
●

Šnajdr uvedl postavení KŽP, smysl její práce a vyzval přítomné, aby se vyjádřili o svém setrvání v KŽP či o
skončení členství. Přítomní se vyjádřili takto:
v KŽP zůstávají Pohl, Dvořák, Novák, Myslivec, Opluštil, Bradna za podmínky, že bude zřejmé, že KŽP bude
fungovat jako skutečný poradní orgán RM a členové budou přesvědčeni o smysluplnosti své
aktivity a
bude fungovat dobrá komunikace s RM. V opačném případě svoje členství ukončí.
členství končí Adámek.

•
•

•
•

místopředsedou a zapisovatelem komise jmenován se souhlasem členů komise Bradna
proběhla diskuze na téma nově vznikající iniciativy „PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA JILEMNICE“
(PZ a KŽ). Náplň pracovní skupiny „Životní prostředí a bydlení“ v této iniciativě je téměř totožná s předešlým
programem KŽP. Poukázáno na možné „tříštění sil“ a duplicitu v Zvažováno následující:
a) zachovat ustavení KŽP a činnost úzce koordinovat s pracovní skupinou v iniciativě PZ a KŽ., nebo
b) rezignovat na ustavení KŽP a zapojit se do činnosti v pracovní skupině „Životní prostředí a bydlení“ v
iniciativě PZ a KŽ.
aktualizace adresáře členů komise: Novák – 605 183 329 (pevná linka zrušena), adresář členů přiložen k zápisu
všichni obdrželi seznam podoblastí pracovního týmu A 21 životní prostředí, bydlení

4. Úkoly:
•
•

členové KŽP si připraví návrh plánu činnosti na rok 2007
Šnajdr vyvolá jednání s předsedkyní iniciativy PZ a KŽ Mgr. Kunátovou a předsedkyní pracovní skupiny
„Životní prostředí a bydlení“ v této iniciativě Ing. Stolínovou s cílem navázání úzké spolupráce a získání
podrobnějších informací o iniciativě

příští jednání KŽP 13.02.2007 v 16.00 hod
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
(u pana Ing. Myslivce)

datum vyhotovení zápisu: 24.01.2007
zapsal: Bradna
doplnil a schválil předseda KŽP: Lubomír Šnajdr

