ZÁPIS Č. 3/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 19. března 2014 od 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni:
Omluveni:

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

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
--2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Příprava Fóra Zdravého města Jilemnice
- termín – úterý 8. dubna 2014
- kulturní program – pěvecké vystoupení žáků ze ZŠ Harracha
- tombola – Fair trade produkty v letošním roce nebudou, J. Čechová osloví místní
organizace (SD Jilm, SC,…) o dary v podobě např. volných vstupenek; dárkové předměty
z Diakonie Vrchlabí – mýdla, keramika
- dárky pro první příchozí – propagační předměty města Jilemnice, možnost přidat betlém
- moderování – Aleš Matouš, Petr Švec
- dětské fórum – uskuteční se v pondělí 7. dubna v zasedací místnosti MěÚ
3.2 Seriál ZM – významné osobnosti Jilemnice
- květnové číslo – prof. Pokorný – student gymnázia, děkan na UK; ve zpravodaji by se měla
objevit gratulace panu Zindulkovi k narozeninám
- červnové číslo – prof. Čermák
- prázdninové číslo – J. Ambrož – pravděpodobně v půlce května bude osazena pamětní deska
- zářijové číslo – prof. Marek
- říjnové číslo – pí Jurásková
3.3 Veřejná zeleň ve městě
Na úpravu veřejné zeleně v Jilemnici na období 2014 – 2017 bylo vypsána veřejná zakázka,
do kterého se přihlásilo 5 zájemců. Vítězem VZ je firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.
o., Pražská 1321/38a, Praha 10.
Na odbor rozvoje a místního hospodářství byla na půl úvazku přijata zahradnice – Bc. Jana
Steinerová, e-mail: steinerova@mesto.jilemnice.cz.
3.4 Podnět p Kaplana
K rukám pana tajemníka přišel podnět pana P.J. Kaplana na uspořádání jednání u kulatého
stolu ohledně připravované obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejného pořádku při
provozování hostinských činností, veřejnosti přístupných sportovních podniků, tanečních
zábav, diskoték a jiných kulturních podniků.
Kulaté stoly se konají na základě výsledků vzešlých z veřejného diskusního Fóra zdravého
města (FZM). Jelikož se 8. dubna bude FZM konat, doporučuje Komise ZM a MA21
prozatím kulatý stůl nepořádat a počkat na výsledky FZM.
3.5 Nádrž Kozinec – 8 hodin pro město
Z požární nádrže na Kozinci byla odvezena hlína, je to však potřeba ještě dočistit. Paní
Frková s ostatními dobrovolníky se toho v rámci akce 8 hodin pro město ujmou, přejí si však
„styčného důstojníka“ z městského úřadu, na kterého by se v případě potřeby mohli obrátit –
konkrétně si žádají p. Augustina.

3.6 Různé
 ve čtvrtek 27. března se od 16:00 hod v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice bude konat
plánovací odpoledne, během kterého by se mělo rozhodnout, kolik a jaké herní prvky
budou umístěny na dětském hřišti na sídlišti u MMN.
 v pondělí 12. května od 17:00 hod se v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice uskuteční
„Na slovíčko se starostou“
 sprejeři – velké množství ploch je zničeno činností sprejerů.
 tržnice řemesel – vystavování v tržnici je zpoplatněné, v porovnání s ostatními městy
relativně drahé, kóje jsou neobsazené.

Další jednání se uskuteční ve středu 23. dubna 2014 od 15:30 v zasedací místnosti MěÚ
Jilemnice
V Jilemnici 24. března 2014
Zapsala Kateřina Jiroušová

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise

