ZÁPIS Č. 8/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 9. října 2013 od 16:00 hod v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
--2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Desatero problémů – informace o současném stavu jednotlivých problematik
Na pracovní setkání komise byli pozváni garanti jednotlivých problémů, aby přednesli
navrhovaná opatření vedoucí k řešení problémů. Vzhledem k neúčasti některých garantů
komise věnovala pozornost jen několika problémům.
Problém č. 1 – Hraběnka (pokračování v projektu)
V současné době probíhá jednání s vlastníky pozemků, odbor majetku a vnitřních věcí
připravuje smlouvy. Jedná se o navrácení pozemku (lesní cesty, cca 1 200 m) do vlastnictví
města Jilemnice. Společnost TENET pracuje na projektové dokumentaci pro územní řízení.
Problém č. 2 – Komplexní prostorové řešení školství v Jilemnici
Školní budovy se zateplují. Budou hezké zvenku, snaha o to, aby byly hezké i zevnitř.
V horizontu cca 5 let by mohlo dojít k vymalování vnitřních prostor, rekonstrukci toalet, … .
Problém č. 5 – Úklid města a údržba zeleně
Do konce tohoto roku bude vypsáno výběrové řízení na údržbu zeleně. J. Kunátová, J.
Čechová, M. Šnorbert a J. Fűri se sejdou, aby dojednali podmínky VŘ. Komise ZM a MA21
vytipuje lokalikty, které by se v rámci akce „8 hodin pro město“ uklidily.. V poslední době se
hromadí nepořádek za sokolovnou.
Problém č. 7 – Zlepšit stav autobusového nádraží
V průběhu listopadu se J. Kunátová a J. Čechová sejdou s Ing. Roubíčkem a Ing. Skopečkem,
aby projednali možnosti zlepšení.
Problém č. 9 – Wi-fi hotspot – veřejně přístupný internet (např. v centru města, na úřadech
apod.)
Otázkou je, kde by měl být volně přístupný internet. Možné návrhy – autobusové nádraží,
vlakové nádraží, náměstí (není to zbytečné, když je v blízkosti náměstí Informační centrum
pro mládež a informační centrum, kde je internet). Informatici (A. Hrabák) se u případných
poskytovatelů poptá, kolik by stála instalace routerů a na kolik by pak vyšel provoz.
3.2 Zhodnocení Evropského týdne mobility
Byl hodnocen hlavně Den bez aut, který se uskutečnil 19.9. na Tyršově náměstí. A. Matouš –
moderátor dne – by příští ročník této kampaně viděl více akčnější. Den bez aut by měl být

zaměřen hlavně na mladší děti. Za úvahu by stála změna místa konání (návrat na Masarykovo
náměstí).
Do přípravy programu ETM v dalších letech by se měly hlavně zapojit spolky.
3.3. Ostatní
- na minulém pracovním setkání bylo s pracovníky odboru životního prostředí
domluveno, že napíší do listopadového čísla jilemnického zpravodaje článek o tom, jak by se
lidé měli starat o stromy ve svém vlastnictví. Vzhledem k miniseriálu o mimoletní zeleni od
P. Fišerové bude článek od odboru ŽP zařazen do prosincového čísla
- seriál do zpravodaje na rok 2014 – úkol pro všechny členy komise – vymyslet
téma seriálu

Další jednání se uskuteční ve středu 6. listopadu 2013 od 15:30 v kanceláři starosty
V Jilemnici 21. října 2013
Zapsala Kateřina Jiroušová

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise ZM

