ZÁPIS Č. 2/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 27. února 2013 od 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni:
Omluveni:

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

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
1.1 Fórum Zdravého města Jilemnice
Sedmý ročník Fóra Zdravého města Jilemnice se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2013 od 16
hod ve velkém sále SD Jilm (sraz členů komise nejpozději půl hodiny před začátkem akce).
Režie akce je přílohou zápisu, dále domluveno:
- občerstvení: káva + čaj – ponecháme v režii SD Jilm, minerální vody, koláčky,
sušenky – v režii MěÚ
- kulturní vystoupení: Paul-Dance Jilemnice, max. dva tanečníci, dětská věková
kategorie, P. Novotná dohodne s Radkou Paulů
- tombola: fair trade balíčky (10 ks), možnost prodeje fair trade výrobků, P. Novotná
osloví Luboše Jiřiště ze Žďáru
- hlídání dětí v MC: P. Novotná domluví s J. Havlíčkovou
- moderátor akce: Aleš Matouš
- pozvání pro VIP osobnosti: Ing. Ivana Ptáčková (koordinátorka Zdravého
Libereckého kraje), Ivana Numerová (členka rady Libereckého kraje, řízení
hospodářského a regionálního rozvoje), MUDr. Alena Šteflová, PhD. (kancelář WHO
v ČR)
- změna v následujících oblastech: VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA“ na
„VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA“; „VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT,
CESTOVNÍ RUCH“ na „VOLNÝ ČAS, SPORT A CESTOVNÍ RUCH“
- upozornění NSZM z loňského fóra: fórum končí politik, nikoliv moderátor, zkrátit
prezentaci Jilemnice, jinak uspořádat rozmístění stolů
- dá se očekávat širší diskuse kolem areálu Hraběnka – přítomní budou odkazování na
speciální kulatý stůl k projektu „Všesportovní areál Hraběnka“, který se uskuteční
16.5. od 17 hod v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice (P. Novotná zamluví zasedací
místnost)
Komise ZM a MA21 doporučuje účast zastupitelům města a členům jednotlivých komisí.
Řešení desatera problémů z roku 2012:
Problém č. 1: Koncepční řešení péče o zeleň vč. její systémové údržby (absence osoby
zahradníka)
- 2x 0,1 úvazek zahradníka
- dokončen pasport zeleně
- v rozpočtu na r. 2013 vyčleněno 500 tis. Kč na úpravu cestiček v zámeckém parku
- urgence majitelům zanedbaných ploch
Problém č. 2: Koncepční řešení rekonstrukce budov obou základních škol
- v r. 2013 rozsáhlé zateplovací práce na budovách škol
Problém č. 3: Realizace asfaltové dráhy a střelnice na Hraběnce
- v březnu 2013 dokončení vizualizace „všesportovního areálu Hraběnka)
- dokončuje se studie proveditelnosti
- probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků

-

po zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení bude možné začít žádat o
peníze z dotačních fondů
etapizace výstavby
16.5. od 17 hod proběhne v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice kulatý stůl, na kterém
bude projekt „všesportovního areálu Hraběnka“ představen

Problém č. 4: Rozvoj ploch pro výstavbu rodinných domů
- komise rozvoje doporučila zveřejnit pozemky vhodné pro výstavbu (v Jilmu, na
sídlišti)
- zpracovává se projektová dokumentace pro bytovou výstavbu Na Kozinci (v době fóra
bude již po územním řízení)
- proběhne výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro projekt Bubnu
- do dalších let bude nejsnadněji dostupným pozemkem pro výstavbu prostor za
nemocnicí
Problém č. 5: Stabilizace a rozvoj areálu služeb (bývalého OSP)
- problém řešila komise rozvoje podnikání, nutná změna územního plánu
- zpracovává se znalecký posudek (ocenění budov) pro případný prodej uživatelům
areálu
Problém č. 6: Vybudování dětských hřišť v zástavbě u MMN a Na Kozinci, údržba stávajících
- na loňském fóru účastníci argumentovali, že na sídlišti u MMN je zhruba 60 dětí,
podle evidence obyvatel však tyto děti nejsou trvale přihlášeny k pobytu v Jilemnici
- nové dětské hřiště u sportovního stadionu a fit stezka v sokolském parku
Problém č. 7: Zachování střední školy v Jilemnici
- proběhla výměna výplní na budově bývalé textilní školy, před realizací je zateplení
obálky budovy
- P. Novotná osloví pana ředitele Hartmana k doplnění
Problém č. 8: Zlepšení čistoty města (běžný úklid, sekání, kontrola provedených služeb)
- 6 pracovníků (2 v zaměstnaneckém poměru a 4 na smlouvu s Úřadem práce na dobu
10 měsíců, příležitostně se vykonávají tresty obecně prospěšných prací
- dozor nad pracovníky odbor rozvoje a místního hospodářství (p. Füri)
- 29. května 2012 proběhl kulatý stůl na téma „provádění zimní a letní údržby
v Jilemnici“ (účast 22 osob)
1.2 Grantový program na podporu činnosti subjektům pracujících s mládeží
Předseda komise tělovýchovy a sportu představil návrh na přerozdělení části finančních
prostředků přidělených zastupitelstvem na činnost s mládeží. Do grantového programu města
schválilo zastupitelstvo 400 tis. Kč (výzva pro předkládání projektů běží do konce února).
Navíc bylo zastupitelstvem schváleno 300 tis. na podporu činnosti subjektům pracujících
s mládeží. Tyto peníze by měly být jakousi kompenzací za finance od Sazky, které už nejsou.
Financovat by se z nich měla podpora mládeže ve věkové kategorii 4 – 18 let (závody, trenéři)
ne však už speciální akce (vybavení, nákupy) a provozní režie (nájmy, energie).
Varianta A:
- forma voucheru přes rodiče, voucher v určité výši, rodiče si sami rozhodnou, které
organizaci umožní částku čerpat,
- negativa: rivalita mezi organizacemi, rodič to bude považovat za příspěvek na své dítě,
nikoliv na organizaci, administrativa

Varianta B:
- rozdělení jednotlivým organizacím podle počtu registrovaných členů dané věkové
kategorie 4 – 18 let
- negativa: administrativní náročnost organizace, ale také města
Komise ZM a MA21 doporučuje rozdělení podle těchto pravidel:
- přerozdělení organizacím podle počtu registrovaných členů ve věku 4 – 18 let
(soupiska členů musí být pro nárok doložena)
- rozdělení peněz nejen mládeži s trvalým bydlištěm v Jilemnici
- minimálně roční existence klubu, nutnost registrace IČO, působí na území Jilemnice
- oproti klasickému grantovému programu není nutné při vyúčtování dokládat další
spoluúčast, částka je nároková.
2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Vyhlášení výtvarné soutěže ve spolupráci s komisí regenerace
Komise regenerace navrhla vyhlásit výtvarnou soutěž na téma „památkové objekty v našem
městě“. Osloveny by byly místní základní školy, ZUŠ, Gymnázium a SOŠ Jilemnice, vítězné
kresby by byly použity do kalendáře města, případně na pohlednice. Vyhlašovatelem soutěže
bude komise ZM a MA21, spolupráce M. Housová. Pravidla připraví J. Kunátová.
3.2 Kulatý stůl na téma „záměr umístění kogenerační jednotky na sídlišti Spořilov“
18. února 2013 proběhl ve velkém sále SD Jilm kulatý stůl na téma „záměr umístění
kogenerační jednotky na sídlišti Spořilov“. Akce se zúčastnilo více než 50 osob, akce se
zúčastnili projektanti, manažer ČEZ Energo, ředitel Zásobování teplem Jilemnice, starosta a
místostarostka města. Zápis z akce je umístěn na webových stránkách města.
3.3 Ostatní
- do 11. března 2013 J. Kunátová nakreslí plakátek do zpravodaje vyzývající občany
k jarnímu klidu a úklidu
- 23. března 2013 se uskuteční několik akcí ke 100. výročí tragédie Hanče a Vrbaty
4. Úkoly – uvedeny v textu.
Příští jednání se uskuteční ve středu 27. března 2013 v 15:30 hod
pozn.: místo konání bude upřesněno, zasedací místnost nebude nejspíš volná

V Jilemnici 28. února 2013
Zapsala: Petra Novotná

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise ZM

