ZÁPIS Č. 4/2022 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
konaného dne 13. dubna 2022 od 15:00 hod. v zasedací místnosti MÚ
Přítomni:
Omluveni:

4

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

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)

2. Podněty pro Městský úřad
-

Pěšky do školy
o návrh o pomoc či podporu od městské policie, která by občas zajistila bezpečnost na přechodech
pro chodce u škol

3. Různé
-

-

-

Dotace od Libereckého kraje
o dotace z Libereckého kraje (program 2.6 Podpora místní Agendy 21)
o dotace je poskytována do výše 70 %‚ maximálně však 70.000 Kč
• členové komise se shodli, že dotace se použije přednostně na kampaně:
o Evropského týdne mobility
o Poradna zdraví

Fórum
o
o
o
o
o
o
o

Zdravého města
předložen návrh možnosti hlídání dětí pro rodiče, kteří se chtějí zúčastnit
již domluven moderátor L. Stránský, programem akce provedou E. Soukupová a D. Hlaváč
zajištění zvukové techniky
!Hlaváč/
dále nutné zajistit občerstvení, propagační materiály apod.
/všichni/
nyní nutné zajistit propagaci na sociálních sítích
/Hlaváč/
fotografováním průběhu večera je pověřena D. Rej lová s kolektivem
vyhodnocení výsledků fóra bude v rámci nových webových stránek města Jilemnice

Zpravodaj
o roční seriál o řemeslech vše probíhá v pořádku
o návrh na změnu místa pro letáky, nedávat je na konec, splývá to s reklamami na konci
—

-

-

Ukliďme Jilemnici
o vše připravené

Koordinátor dětského parlamentu
o navrhnuta I. Otáhalová

Evropský týden mobility
o termín 16. 9. 22. 9. 2022
o 22. 9. 2022 bude den bez aut
o návrh atrakcí: nafukovací hrad, heliové balónky aj., tyto doprovodné programy budou částečně
/Šolcová!
hrazeny z dotačního titulu v předběžné výši 30.000,
—

-

Příští jednání komise Zdravého města se uskuteční v 25. 5. 2022 od
1 5hod v zasedací místnosti radnice.

V Jilemnici dne 14. dubna 2022

Zapsala: Nela Trömerová

komise

