ZÁPIS Č. 9/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 6. listopadu 2013 od 15:30 hod v kanceláři starosty

Přítomni:
Omluveni:

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

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
1.1 Odvolání člena komise ZM a MA21
Komise ZM a MA21 navrhla odvolání člena komise, pana Milana Koldu, zastupujícího
komisi rozvoje a podnikání. Pan Kolda se pracovních setkání komise ZM a MA 21 neúčastní.
RM odvolává pana Milana Koldu z komise zdravého města a MA21 s účinností od …
2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1. Akce na rok 2014
V roce 2014 se budou konat již tradiční akce:
- Fórum Zdravého města Jilemnice – M. Šnorbert na podzimní škole zdravých měst domluví
termín – předběžný návrh – čtvrtek 24.dubna
- kampaně:
- Den Země – ve spolupráci s MAS Přiďte pobejt
- Výstup na Žalý (Den bez tabáku) – 8. května
- Evropský týden mobility – 16. – 22. září
- Den bez aut – 18. září
- kulaté stoly:
- vzhledem k nutnosti plnění kritérií MA21 by se v roce 2014 měla uskutečnit aspoň
dvě setkání u kulatého stolu
- možná témata a termíny:
- údržba zeleně, vhodné rostliny k pěstování (přelom února a března)
- opravy (údržba) místních chodníků a komunikací (květen)
3.2 Téma seriálu zdravého města na rok 2014
Seriál ZM se roce 2014 bude zabývat významnými osobnostmi Jilemnice (např. J. Buchar, H.
Fifková, J. Ambrož, M. Kahan,…). K. Jiroušová požádá PaedDr. J. Luštince o vytipování 11
osobností.
3.3 „8 hodin pro město“
J. Kunátová do lednového čísla Zpravodaje města Jilemnice napíše informační článek, ve
kterém budou vytipované lokality, které by se v rámci této akce daly zvelebit a nějaká
pravidla. Tento bod bude opět zařazen do programu příštího pracovního setkání komise.
3.4 Ostatní
- J. Kunátová podala informaci o tom, že si lidé na sociální síti stěžují na výskyt bezdomovců
ve městě
- volné byty – ve městě je několik volných bytů, o které není zájem, byty chátrají. Možné
řešení – služební byty (nižší nájem)

- budova bývalého kojeneckého ústavu – stále nevyužita, je ve správě MMN
3.5 Body k projednání na příštím pracovním setkání
- informace o bytové zástavbě – lokalita „Buben“
- koupaliště (nerezová vana x biotop)
- vodní nádrž Kozinec
- dětské hřiště za nemocnicí
4.Úkoly
Uvedeny v textu
Další jednání se uskuteční ve středu 4. prosince 2013 od 15:00 v zasedací místnosti MěÚ
V Jilemnici 7. listopadu 2013
Zapsala Kateřina Jiroušová

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise ZM

