ZÁPIS Č. 1/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 23. ledna 2013 od 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Stolínová, Mgr. Kunátová, Jana Kavanová, J. Havlíčková, Ing. Čechová, J.
Řehořková, Ing. Novotná, M. Kolda, Ing. Šnorbert, B. Flégl
Mgr. Sucharda, Jana Kavanová, Mgr. Henychová, A. Matouš, Z. Keršláger
Š. Pourová, V. Rieger, Bc. J. Kandl

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
1.1 Záměr instalace kogenerační jednotky na sídlišti Spořilov
Jednání se zúčastnili hosté – Šárka Pourová a Vladimír Rieger, oba bytem Jana Weisse 1206.
Dále komise obdržela tři žádosti o podání informací týkajících se zamýšlené stavby
kogenerační jednotky, dopis zaslali: Vladimír Rieger, bytem Jana Weisse 1206, Jiří Rázek,
bytem Jaroslava Havlíčka 987, Ing. Aleš Vaněk, bytem Spořilovská 996.
Záměr instalace kogenerační jednotky představil M. Šnorbert: V současné kotelně (vystavěné
v letech 1994 – 1995) jsou instalovány tři teplovodní kotle, jejichž životnost je u konce.
Náhrada kotlů je v řešení již cca 5 let, zpracovaný energetický plán města definuje v rámci
prioritní oblasti CZT cíl, že do roku 2025 bude město Jilemnice využívat diverzifikované
CZT s dílčím využitím energie z obnovitelných zdrojů a s dlouhodobě stabilizovanou cenou
tepla, jedno z opatření u této prioritní oblasti je kogenerační jednotka.
Investorem stavby kogenerační jednotky je firma ČEZ Energo, se kterou město Jilemnice
uzavřelo nájemní smlouvu. Projektové práce zajišťuje firma EVČ Pardubice – projektantům
byly předány fotografie místa stavby, aby mohli vytvořit pohledy v místě stavby. Záměr bude
řešen v rámci sloučeného územního rozhodnutí a stavebního řízení, ve kterém stavební zákon
poukazuje na nutnost seznámit se záměrem všechny dotčené účastníky.
Záměr v sobě obsahuje umístění kogenerační jednotky v kotelně místo stávajícího kotle, který
bude demontován. Kogenerační jednotka bude současně vyrábět tepelnou a elektrickou
energii s vysokou účinností. K jižní fasádě mezi kotelnu a řadu vzrostlých smrků budou
umístěny dvě akumulační nádoby, které budou barevně upraveny tak, aby korespondovaly
s barevnou úpravou kotelny. Informace o záměru jsou na webových stránkách města.
K plánovanému záměru se vyjádřili také hosté, na které celá stavba působí jako elektrárna,
která dělá hluk a vibrace. Hosté nesouhlasí s postupem, kdy se dozvídají o záměru v době,
kdy už jsou práce téměř neprojektovány, jedná se o průmyslový objekt, který do středu města
nepatří. Lidé z čp. 987 budou míst stavbu přímo pod okny.
Komise jako poradní orgán doporučuje, aby celou záležitost projednala rada města,
doporučuje, aby rada vyvolala společné jednání (např. u kulatého stolu) s projektanty,
investorem a občany, který se stavba dotýká.
2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Senior point v Jilemnici
Tohoto bodu se zúčastnil Bc. Jaroslav Kandl, vedoucí sociálního odboru MěÚ Jilemnice.
Aktivity, které se podobají nabídce Senior pointu v Třebíči, se začaly již ke konci roku 2012
konat pod hlavičkou pečovatelské služby Jilemnice. Pečovatelky mají zájem v aktivitách
pokračovat, ale potřebují pomoci s financemi a propagací. Na rok 2013 je připravena série
přednášek (náklady cca 5 000 Kč) – budou se konat v jídelně DPS (první přednáška proběhne
již 24.1. na téma „Hrátky s pamětí“), komise potvrdila, že náklady na konání těchto přednášek
půjdou na vrub kapitoly „zdravé město“. Paní ředitelka Šimková bude požádána, aby o
naplánovaných aktivitách napsala článek do zpravodaje.

3.2 Seriál o gymnáziu
Seriál o gymnáziu má za sebou první dva díly, které napsal pan ředitel Hartman. Článek pro
březnové číslo má na starost pan Luštinec. Paní Kunátová panu Hartmanovi přeposlala jména
významných absolventů.
3.3 Korespondence od Českých drah a informace z Pozemkového fondu
České dráhy reagovaly na naše dopisy ohledně zanedbaných pozemků v jejich správě. Dráhy
nabízí většinu z těchto pozemků a nemovitosti k prodeji. Konstatují, že jejich pozemky jsou
pravidelně sekány a je odstraňována náletová zeleň, v zimě je prý zajišťována jejich údržba.
Jednání na Pozemkovém fondu se zúčastnila paní místostarostka a vedoucí majetkového
odboru. Pozemkový fond připustil problémy s údržbou. Bude vytvořen seznam pozemků,
které je nutno udržovat a bude požádáno o jejich převedení na město.
3.4 Nádrž Na Kozinci
Jednoduchá studie budoucího využití nádrže je součásti generelu sportovišť. Obnova nádrže
by byla součástí brigády v rámci duchu akce „72 hodin pro město“.
3.5 Výtvarná soutěž
Komise ZM a MA21 spolu s ICM vyhlásí výtvarnou soutěž na téma „Příroda a jak ji
chráníme“. Paní Kunátová připraví vyhlášení soutěže do zpravodaje, slavnostní vyhodnocení
proběhne v rámci Dne bez aut.
3.6 Souboj tříd
Ve dnech 5. a 6. února proběhne druhý ročník souboje tříd – akce pořádaná dětským
parlamentem.
4. Úkoly – uvedeny v textu.
Příští jednání se uskuteční ve středu 27. února 2013 v 15:30 hod
v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice.
V Jilemnici 24. ledna 2013
Zapsala: Petra Novotná

Mgr. Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise ZM

