ZÁPIS Č. 10/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 4. prosince 2013 od 15:00 hod v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Stolínová, Mgr. Kunátová, Ing. Čechová, Mgr. Henychová, Bc. Jiroušová,
J. Řehořková, J. Havlíčková, J. Kavanová, A. Matouš, Ing. Šnorbert
B. Flégl, Z. Keršláger, Mgr. Sucharda
D. Hlaváč (zástup Mgr. Suchardy)

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
--2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Hodnotící zpráva za rok 2013 a roční plán zlepšování na rok 2014
Pracovní verze hodnotící zprávy byla členům komise zaslána v elektronické podobě. Součástí
hodnotící zprávy je i roční plán zlepšování na příští rok. Do středy 11.12. mohou členové
komise posílat své připomínky K. Jiroušové, která je do zprávy zapracuje.
Na návrh J. Kavanové do ročního plánu zlepšování bude zařazena spolupráce s MMN 
akce, které pořádá by pak byly pod hlavičkou zdravého města. O spolupráci bude s ředitelem
MMN jednat J. Čechová.
3.2 8 hodin pro město
J. Kunátová napíše do lednového čísla zpravodaje článek o této akci, ve kterém shrne, jaké
jsou představy provedení. Během Dne bez aut, v rámci kampaně Evropský týden mobility, by
mohly být vyhodnoceny některé činnosti, které se uskutečnily v rámci této akce. Na každém
setkání komise se k tomuto bodu budeme vracet a budeme vytypovávat vhodné aktivity.
3.3 Informace k bytové zástavbě – lokalita „Buben“
Informace podal M. Šnorbert. Je vypracovaná zastavovací studie, na jejímž základě se bude
provádět dokumentace pro územní rozhodnutí. Pracuje se na přeložení vrchního napětí. Dojde
k rozšíření stávající retenční nádrže a vybudování jedné nové. Na podnět komise rozvoje by
mělo dojít k rozšíření parkovacích ploch.
3.4 Vodní nádrž Kozinec
Nádrž by měla být alespoň odbahněna. Bude sestavena pracovní skupina, která se bude
scházet a o nádrži jednat.
3.5 Dětské hřiště u MMN
Na začátku nového roku se uskuteční jednání s obyvateli žijícími v této lokalitě. Variantou je
částečné financování ze strany města Jilemnice, dílem by se podíleli sami občané. Je nutné
určit, pro jakou věkovou kategorii by mělo být hřiště určené – dle komise spíše pro menší
děti.
Stav dětského hřiště u Tesca – nevyhovující, hřiště je v havarijním stavu. I po generální
opravě by nevyhovovalo normám.
Na přelomu ledna a února se uskuteční plánovací odpoledne s občany.

3.6 Koupaliště
Informace podal M. Šnorbert. Jsou dvě varianty řešení:
a) nerezová vana – nezastará, nebude potřebovat velkých zásahů; vyšší pořizovací a provozní
náklady v horizontu 20 let
b) biotop – budou potřeba častější opravy, výměna folie cca po 20 letech, za dosud platné
legislativy levnější provozní náklady – je posuzován jako přírodní vodní plocha = levnější
provozní náklady, pořizovací náklady rovněž nižší.
Využití celého areálu – kurty, místo pro karavany, ubytování. V příštím roce bude v areálu
koupaliště proveden vrt, který napoví, zda je v lokalitě dostatečný zdroj vody a jak případně
dál postupovat. Otázkou je, zda je nutné mít v Jilemnici koupaliště – je zde krytý bazén,
možnost přírodního koupaliště v lomu.
3.7 Různé
Úklid sněhu – u budovy bývalé textilní školy a pod Kozincem zůstávají kupy sněhu , je to
nebezpečné
Pravidlo pravé ruky – na křižovatce ulic Jaroslava Havlíčka a Jana Buchara se často stává,
že řidiči nerespektují pravidlo pravé ruky a ulici J. Havlíčka považují za hlavní.
Ocenění Dobrá půlka – J. Čechová informovala o ocenění, které město Jilemnice získalo za
zavádění flexibilních forem organizace práce a komplexní změny řízení úřadu.
Cena kvality – J. Řehořková podala informaci o úspěchu Dětského centra Jilemnice.
V soutěži o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice – Cena kvality
v sociální péči – v kategorii poskytovatelé sociálních služeb pro děti bylo oceněno pouze
jedno zařízení v ČR – Dětské centrum Jilemnice.
3.8 Informace z ostatních komisí
Komise tělovýchovy a sportu – prioritou komise je dopracování projektu Volnočasového a
všesportovního areálu Hraběnka, v současné době se řeší smlouvy o smlouvě budoucí.
Komise bytová a sociální – problém volných bytů, byty jsou vícemetrové. Hledají se
možnosti, jak je obsadit. Možnost vytypování několika bytů, které budou sloužit jako sociální
byty.
Další jednání se uskuteční ve středu 15. ledna 2013 od 15:30 v zasedací místnosti MěÚ
V Jilemnici 10. prosince 2013
Zapsala Kateřina Jiroušová

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise ZM

