ZÁPIS Č. 6/2012 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 5. září 2012 od 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni:
Omluven:

Ing. Stolínová, Mgr. Kunátová, Ing. Čechová, J. Řehořková, Ing. Novotná, Mgr.
Henychová, Ing. Šnorbert, J. Havlíčková, Mgr. Sucharda
M. Kolda, Mgr. J. Podlipný, J. Kavanová, B. Flégl, A. Matouš

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
1.1 Opatření ke zkvalitnění čistoty města
Rada města uložila odboru rozvoje navrhnout opatření ke zkvalitnění čistoty města.
M. Šnorbert připravil materiál, který na komisi členům představil a komise ho doporučila.
Jedná se o zřízení 1 pracovního místa „provozní pracovník“, 1 pracovního místa „zahradník“ a
přijetí dalších 3 – 4 osob na VPP. Odhadované náklady tohoto řešení cca 400 000 Kč.
Komise ZM a MA21 tento návrh předkládaný M. Šnorbertem doporučuje.
2. Podněty pro Městský úřad
3. Různé
3.1 Evropský týden mobility
V tradičním termínu 16. – 22. září proběhne již šestý ročník kampaně Evropský týden mobility.
Program je v letošním roce opravdu pestrý a to především díky ochotě místních sdružení.
Program viz příloha č. 1.
3.2 Jilemnice krásná a rozkvetlá
Fotografie květinové výzdoby byly vyhodnoceny před začátkem komise ZM a MA21. Celkem
bylo rozdáno 19 cen. P. Novotná všem oceněným zašle pozvánku na slavnostní vyhodnocení,
které se uskuteční v rámci Dne bez aut (20.9. od 14 hod) na Tyršově náměstí. V rámci
vyhodnocení bude také veřejně poděkováno občanům, kteří se starají ve svém volném čase
např. o vzhled kruhových objezdů (na komisi jmenována např. paní Šimůnková).
3.3 Skládka ul. Branská
J. Kunátová hovořila o skládce s p. Fürim, ten nepořádek nechal odklidit, přesto je prostor zase
znečištěn. Místo bude označeno cedulí „zákaz skládky pod pokutou MÚ“. V příštím roce se
v dané lokalitě umístí kontejner na biodpad. Místní šetření provede D. Stolínová a J. Füri.
3.4 72 hodin pro náš kraj
72 hodin pro náš kraj je dobrovolnická aktivita, která by měla proběhnout v termínu 12. –
14. října 2012, jejím cílem je realizace aktivit, které pomohou druhým, přírodě, veřejným
místům apod. Termín této akce se kryje s volbami do krajského zastupitelstva a do senátu. J.
Čechová přeposlala leták T.J. Sokol, nápad hodnotí kladně, ale cílem by měl být prostor, který
bude dále udržován ve stavu, jakého by se akcí docílilo. V diskusi padlo, že např. úprava
koupaliště je chvályhodná věc, ale pouze v takové situaci, že koupaliště následně bude sloužit
svému účelu. Členové komise se shodli, že termín akce je nevhodně stanovený, lepší
načasovaní by bylo jaro. Bylo rozhodnuto, že se nyní nezapojíme, k přípravě akce podobného
charakteru se komise vrátí po novém roce.

3.5 Zelený prostor kolem BJ nad MMN
Prostor kolem bytových jednotek je ve vlastnictví města, ale vlastníci bytů si ho začínají
upravovat podle svého. Jedná se o dost rozsáhlé zelené plochy, které by bylo třeba řešit
komplexně, např. zadáním studie. Řešením je např. spolupráce se studenty zahradní
architektury apod. Bod bude předán k jednání komisi rozvoje a životního prostředí.
3.6 Ostatní
- Termín Fóra Zdravého města v roce 2013: Kanceláří NSZM byl termín potvrzen na
11. dubna 2013.
- Nedělní sekání: ve zpravodaji bude zveřejněno upozornění pro občany, aby se snažili
zachovat nedělní klid. Zajistí P. Novotná a D. Stolínová.
- Seriál ZM: Pomalu se chýlí ke konci seriál o řemeslech, kterého se ochotně chopil
PaedDr. Jan Luštinec. Pan Luštinec obdrží pozvánku na vánoční posezení komise.
V příštím roce bude ve zpravodaji zveřejňován seriál o gymnáziu – nutno dořešit, kdo
jednotlivé díly zajišťovat.
4. Úkoly – uvedeny v textu.

Příští jednání se uskuteční ve středu 24. října od 15:30 hod
v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice.
V Jilemnici 6. září 2012
Zapsala: Petra Novotná

Mgr. Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise ZM

Příloha č. 1:

