ZÁPIS Č. 3/2022 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
konaného dne 23. března 2022 od 15:00 hod. v zasedací místnosti MÚ
Přítomni:
Omluveni:

Soukupová. Šnorbert, Rej lová, Trömerová, Kunátová, Otáhalová. Luštinec, Šolcová, Hlaváč,
Opluštilová
Horáček, Mohrová, Erlebach

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
Dotace z Grantového programu Zdravého města a MA2 1
o komise obdržela žádosti z průběhu měsíce února 2022
komise se shodla na rozdělení grantů a postupují tento podnět dále na zasedání Zastupitelů
-

2. Podněty pro Městský úřad

3. Různé
-

-

Zdravého města
termín akce je 28. 4. 2022
komise se shodla na změně názvu -10 PRIORIT
je nutné zajistit moderátora, byl navrhnut L. Stránský
o dále nutné zajistit občerstvení, propagační materiály apod.

Fórum
o
o
o

!Šnorbert/
!všichni!

Zpravodaj
o Roční seriál o řemeslech bývalé a současné živnosti ve městě, drobní živnostníci ajejich podpora
!Soukupová, Hlaváč!
• pan Luštinec žádáo pomoc se současnými živnostmi ve městě
—

-

-

-

Pěšky do školy
o byl předložen návrh letáku. vyvěsí se na vývěskách města a menší letáčky se předají do škol
o paní Otáhalová zjišťovala možnosti dobrovolníků z OSP, musí se projednat bezpečnost a
tHlaváč/
zodpovědnost s městskou policií
o p. Soukupová zjistila, že podobná výzva bude na podzim 2022 celoroční, tudíž bychom se mohli
zapojit a zajistit i případné dotace
Ukliďme Jilemnici
o termín konání je stanoven na 19. 4. 2022—24. 4. 2022
o p. Šolcová objednala potřebný materiál a zajistí dodání na stanoviště pro využití občanům.
Dotace od Libereckého kraje
o Je možnost podat žádost o dotaci z Libereckého kraje (program 2.6 Podpora místní Agendy 21).
o Dotace je poskytována do výše 70%, maximálně však 70.000 Kč
• Žádosti se podávají do 15. dubna aje nutné promyslet, najaké akce bychom je použili
• znovuotevření Poradny zdraví
• konání osvětových kampaní:
o Evropského týdne mobility
o Pěšky do školy
o konání veřejného Fóra Zdravého města
o Den Země, který se pořádá ve spolupráci s MAS „Přid‘te pobejt!“

Městský parlament mladých
o p. Šnorbert předložil metodiku Centra pro demokratické učení, kde se zapojují mladí občané do
veřejného dění a podávají návrhy na zlepšení svého okolí
na příště se členové s touto metodikou seznámí a projednají se případné návrhy pro naše
město

Příští jednání komise Zdravého města se uskuteční v 13. 4. 2022 od
1 5hod v zasedací místnosti radnice.

V Jilemnici dne 24. března 2022

Zapsala: Neta Trömerová

