ZÁPIS č. 3 z jednání KŽP
konaného dne 11.03.2008
v zasedací místnosti Městského úřadu Jilemnice
přítomni : Ing. Stolínová, MVDr. Bradna, Ing. Myslivec, Ing. Novák, Ing. Opluštil M., Ing. Pohl, L.Šnajdr
hosté: Ing. Šnorbert, J.Füri, M.Kuřík a I.Stolín
1. DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (ZASTUPITELSTVU MĚSTA):
1.1.

KŽP doporučuje RM přehodnotit její usnesení č. 55/08 ve věci převzetí zajištění údržby stromů
solitérů a stromořadí ve správě města z odboru ORMH na odbor majetku a navrhuje uskutečnit
nejprve věcné projednání problematiky za přítomnosti členů RM, členů komise ŽP, zástupců
majetkového odboru (ing. Morávková, p. Rezler) a ORMH (ing. Šnorbert, p. Stolín).

1.2.

KŽP doporučuje RM, která přijala usnesení č. 49/07 týkající se pasportu, aby svolala pracovní
schůzku za účasti zástupců RM, členů komise ŽP a zástupců ORMH v této záležitosti. Je třeba
přesněji specifikovat obsah pasportu, technologický postup a harmonogram jeho zpracování.
Absence pasportu omezuje rozhodovací činnost, paušalizuje financování údržby a vylučuje
možnosti ucházet se o dotační tituly.

1.3.

KŽP doporučuje v budoucnu uvolnit na likvidaci následků způsobených mimořádnými
přírodními událostmi (Kyrill, Emma, Kirsten) finance z rezerv, nikoli z rozpočtu odborů.

2. PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD:
2.1.
starostovi města: --2.2.

místostarostce města: ---

2.3.

tajemníkovi MěÚ: ---

2.4.

odboru ORMH: ---

2.5.

odboru životního prostředí: ---

3. OSTATNÍ:
3.1.

Téměř celé jednání komise ŽP bylo věnováno problematice veřejné zeleně. Z místy bouřlivé
diskuze členů KŽP a pracovníků ORMH mimo jiné vyplynulo:
● komunikace mezi vedením města, odbory, KŽP a RM je nedostatečná.
● konkrétní stížnosti, podněty a připomínky od občanů a členů komise na údržbu zeleně
adresovat přímo příslušným pracovníkům ORMH (nejlépe písemně a netřeba čekat na
jednání KŽP a zápis).
● bude třeba konzultovat způsob a adresování podnětů, doporučení apod. pro RM,
zastupitelstvo, ORMH atd. Mnohdy špatná formulace a nesprávné adresování způsobí
„zapadnutí“ důležitých věcí nebo jejich opakované uvádění v zápisech.
● odbor ORMH poukazuje na potřebu sezónních pracovníků.
● chybí finance na zásadnější obnovu zeleně. Chybí také „lidské zdroje“ na zpracovávání
projektů pro granty, které by mohly tyto finance přinést.

3.2.

Členové KŽP byli seznámení s projektem revitalizace náměstí a rekonstrukce zdi zámeckého
parku ve Valdštejnské ulici.

4. Úkoly: --Pozn.: S doporučeními KŽP Radě Města v bodech 1.1. a 1.2. seznámil L.Šnajdr pana starostu a člena RM
MVDr. Otta.
příští jednání KŽP 08.04.2008 v 15.30 hod
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice (u Ing. Myslivce)
datum vyhotovení zápisu: 14.03.2008
zapsal: MVDr. Bradna
schválil: L. Šnajdr

