Zápis z 2. schůzky implementační skupiny 2015 ke
Strategickému plánu 2008 - 2025,
- tvorba akčního plánu 2015 -2016
Jednání se konalo dne 8. 4. 2015 v zasedací místnosti města Jilemnice od 14:30 hodin.
Přítomni dle prezenční listiny (14), omluven 1, neomluveni 5.
Účelem tohoto jednání implementační skupiny byla činnost směřující k vytvoření návrhu
akčního plánu na léta 2015 – 2016 pro předložení ke schválení zastupitelstvem v květnu nebo červnu
2015. Členové implementační skupiny měli za „domácí“ úkol vyplnit do čtyř priorit a jejich opatření
možné projekty (akce), které by měly provedeny v období návrhu akčního plánu = v letech 2015 2016. Jako pomůcka jim mohla posloužit rozpracovaná varianta bývalé implementační skupiny
akčního plánu na léta 2015-2017 a zaslaný zásobník projektů.
Koordinátor zapracoval zaslané úkoly do jedné pracovní tabulky a nad jednotlivými projekty
vepsanými do příslušných priorit a opatření byla vedena diskuse.
Z ní vyplynuly následné postřehy:
1) Do tabulky budou koordinátorem zapracovány akce schválené v rozpočtu pro rok 2015
2) „pod čarou“ budou uváděny projekty rázu udržby a trvalého procesu
3) Prostor hřbitovů bude řešen studií (zadání - vytipování místa pro rozlučkovou síň se
zázemím nebo ve variantě přizpůsobení „hrobníkova“ domku návštěvníkům a provozu
hřbitova (záchody, sklady) + řešení záchrany Haklovy hrobky
4) Lokality pro výstavbu RD uvést jednotlivě
5) Akce v prostoru stadionu uvést jednotlivě
6) Zařadit úpravu pódia v zámeckém parku (doslovně řečeno „bunkru“)
7) Zařadit parkoviště u SDJ („Západ“ a „Sever“)
8) Řešit cyklopruhy na silnici I/14
9) Zmínit problematiku dožívajících alejí u krajských silnic a dále řešení „cest z města“
Po domluvě se starostkou byl pro radní stanoven nový termín pro možné zaslání připomínek
k pracovní tabulce do pondělí 13.4.2015.

DOMÁCÍ ÚKOL: PO ZASLÁNÍ PRACOVNÍ TABULKY (PRAVDĚPODOBNĚ14.4.2015)
OZNAČIT V KAŽDÉ PRIORITĚ MAXIMÁLNĚ 3 PROJEKTY (Akce) a DO 22. 4. 2015
ZASLAT KOORDINÁTOROVI na e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz., ABY MOHL
„HLASOVÁNÍ“ ZPRACOVAT. Pokud umí předkladatelé a nositelé projektu lépe specifikovat,
rovněž doplnit ! ZA GARANTA SE VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ POKLÁDÁ PŘÍSLUŠNÝ POLITIK
(RADNÍ).
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ SKUPINY SE USKUTEČNÍ DNE

29. 4. 2015 OD 15:30 hod V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTA JILEMNICE.
Zapsal: Šnorbert 9. 4. 2015

