ZÁPIS Č. 6/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 26. června 2013 od 15:30 hod v kanceláři starosty

Přítomni:
Omluveni:

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

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
1.1 Důvodová zpráva – ověřené problémy Jilemnice
Členové komise doplnili důvodovou zprávu, která obsahuje základní souvislosti k řešení
jednotlivých ověřených problémů z fóra Zdravého města Jilemnice, které se konalo 11. dubna
2013.
Usnesení ZM:
Výstupy z veřejného fóra Zdravého města Jilemnice 2013
Na veřejném projednání Zdravého města (Fórum Zdravého města Jilemnice – Desatero problémů), konaném dne
11. dubna 2013, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města ta,
jak je vnímají občané. Naformulované problémy byly následně prověřeny anketou, která se probíhala na začátku
května. Výstupem této ankety jsou ověřené problémy, ke kterým komise Zdravého města a MA21 navrhla
odpovědné garanty.

ZM bere na vědomí formulované problémy vzešlé z veřejného projednání dne 11.4. 2013 a ověřené
anketou s tím, že o stavu řešení problémů bude zastupitelstvo průběžně informováno.
Usnesení RM:
Schválení garantů k problémům vzešlým na veřejném Fóru Zdravého města Jilemnice 2013
V dubnu tohoto roku se uskutečnilo již sedmé Fórum Zdravého města Jilemnice, na kterém se definovaly
problémy, které veřejnost trápí. Z jednání vzešel návrh 16 problémů, které byly následně ověřeny anketou.
Konečným výsledkem je důvodová zpráva, která obsahuje8 problémů města (průmět problémů označených na
fóru i v anketě). Součástí této důvodové zprávy je také návrh garantů, kteří budou dbát nad plněním a realizací
úkolů splňující vyřešení problémů. Komise Zdravého města a MA21 navrhla okruh možných garantů, RM má
pravomoc určit konkrétního patrona každého problému.

RM schvaluje navržené garanty k jednotlivým problémům v důvodové zprávě z Fóra Zdravého města
Jilemnice 2013

1.2 Připomínky od občanů
Členové komise Zdravého města a MA21 dostávají připomínky od občanů k údržbě městské zeleně a ohledně
havarijního stavu účelových komunikací a chodníků, zejména v lokalitách Nouzov, Na Drahách a Za Lázněmi.

Komise Zdravého města Jilemnice a MA21 doporučuje RM řešit připomínky od občanů k údržbě
zeleně ve městě.

Komise Zdravého města Jilemnice a MA21 doporučuje RM řešit připomínky od občanů ohledně
havarijního stavu účelových komunikací a chodníků v lokalitách Nouzov, Na Drahách a Za Lázněmi a
v dalším rozpočtu počítat s opravou.

2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Jilemnice krásná a rozkvetlá
- od občanů moc fotografií nedochází, jako v předchozích letech bude fotografie pořizovat V.
Kunát.
- J. Kunátová osloví místní květinářství a další možné partnery a požádá je o ceny.
- hodnotící komise se sejde v pondělí 9. září od 15:00 hod v zasedací místnosti MěÚ
Jilemnice. K. Jiroušová osloví navržené členy hodnotící komise (G. Čížková, J. Exnerová, J.

Kavanová, D. Stolínová, H. Henychová, J. Kunátová, K. Jiroušová, M. Šnorbert, J. Marek, P.
Kostečka, P. Fišerová)
3.2 Evropský týden mobility
- koloběžkiáda se uskuteční na hřišti v Roztocké ulici – J. Havlíčková domluví s panem
Hornigem.
- přednáška pro mládež v ICM – problémem je sehnat někoho, kdo přednáší, J. Kavanová
sehnala kontakt na sdružení Acet, které pořádá zdarma přednášky pro školy, K. Jiroušová
sdružení osloví a zjistí, zda by bylo možné uspořádat přednášku na téma „Skrytá nebezpečí
internetu“ a případně za jakých podmínek.
- přednáška v DPS – uskuteční se ve středu od 16:00 hod, přednášet bude MUDr. Pospíšil na
téma „Prevence úrazů seniorů“.
- Běh naděje – J. Čechová osloví možné sponzory (Intersport, p. Prokůpek, pojišťovny,
soukromí lékaři,…)
3.3 Výtvarné soutěže
- „Příroda a jak ji chránit“ – členy komise (učitele výtvarné výchovy) osloví J. Kunátová
- J. Čechová zajistí cca 20 cen
3.4 Ostatní
Senior plac – stále bez údržby, jedna z laviček je zcela zarostlá Podle informací od J. Füriho
se o sekání trávy stará DPS, údržba keřů apod. spadá pod město. Ze strany města byla
zjednána náprava a prostor senior placu byl upraven.
Stav zeleně na kruhových objezdech – kruhové objezdy vypadají neupraveně. M. Šnorbert
uvedl, že nemůžeme ovlivnit, jak bude kruhový objezd vypadat, když se zakládá
J. Kavanová informovala o kampaních, které během roku probíhají v MMN.
M. Šnorbert informoval o nutnosti obnovy činnosti dětského parlamentu. Aktivní členové
odcházejí, potřeba udělat nábor.
Další jednání se uskuteční ve středu 11. září od 15:30 hod (místo konání bude upřesněno)

V Jilemnici 5. července 2013
Zapsala Kateřina Jiroušová

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise ZM

