ZÁPIS Č. 6/2014 Z PRACOVNÍHO SETKÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO
MĚSTA a MA21
dne 25. června 2014 od 15:30 hod v kanceláři starosty

Přítomni:
Omluveni:

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

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
--2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
Vzhledem k nízkému počtu přítomných nebyla komise usnášeníschopná, a proto nemohla přijmout žádné
rozhodnutí.
3.1 Návrh garantů desatera problémů
Vhledem k tomu, že garanti bývají navrženi z řad zastupitelů a v říjnu se uskuteční komunální volby, byl
tento bod přesunut na pozdější, pravděpodobně listopadové, jednání komise.
3.2 Program ETM
8. – 13.9.
13.9.
6:30 – 10:00
14.9.
16:00 hod
15.9.
20:00 hod
16.9.
16:00 hod
19:00 hod
17.9.
16:00 hod
18.9.
DEN BEZ AUT

20.9.

19:00 hod
14:00 hod

Jilemnické poznávání
Pochod Jana Buchara
Koloběžkiáda
Cvičení s náčiním
Kulatý stůl „Cyklostezky“
Jóga
Cvičení pro rodiče s dětmi
Besip, Ekokom, Autoškola Martina Jindřiška
Vyhodnocení výtvarné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“
Jízda na čemkoliv
Bodystyling
Běh na Žalý

V současné době ještě čekáme na potvrzení spolupráce Ekofarmy u Kotyku a na informaci, zda se bude
konat Přesná muška.
Ozvučení a moderaci akce zajistí A. Matouš.
V pondělí 25.8. od 10:00 se v zasedací místnosti MěÚ uskuteční organizační schůzka, na které budou
upřesněny veškeré detaily.
K. Jiroušová včas upozorní školy na konání akce.
3.3 Švýcarské fondy
Ministerstvo životního prostředí jako zprostředkovatel Fondu environmentální odbornosti vyhlásilo II.
výzvu pro předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarsko-české
spolupráce. Výzva je zaměřena na Podporu kapacity plánování – Systém strategického plánování a řízení
na místní a regionální úrovni (EMAS, plánování a řízení v kvalitě místní Agendy 21). Z dotačních
prostředků by bylo možné hradit zpracování dokumentace na rozvoj sídliště Spořilo, ověřování systému
EMAS, organizace kampaně Evropský týden mobility v roce 2015 apod.
Možnost podání žádosti o dotaci bude předložena ke schválení radě města.
Další jednání se uskuteční ve středu 10. září 2014 od 15:30 v zasedací místnosti
V Jilemnici 27. června 2014
Zapsala Kateřina Jiroušová

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise

