ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA
KONANÉ DNE 18. 4. 2013

Přítomni:

J. Ryšánková, P. Čermák, E. Reifová, J. Veselý, I. Běloubková, I.
Roubíčková, M. Andrt, V. Frey, Z. Marková
Kateřina Junková – zapisovatelka

Jednání komise zahájila předsedkyně komise J. Ryšánková, konstatovala, že komise je
usnášeníschopná, a seznámila přítomné s programem.
Bylo projednáno:
1. Úkoly z minulého jednání komise
Členové komise obdrželi podklady v předstihu. Na jednání byly jednotlivé návrhy
okomentovány a diskutovány.
•

Koordinátorka před další schůzkou rozešle členům komise návrh konečné podoby
deklarace ZM Štětí. Návrh bude projednán a doporučen ke schválení RM.

Komise doporučuje RM, aby doporučila ZM předložený návrh deklarace Projektu
Zdravé město Štětí.
Pro - 8
•

Koordinátorka do příštího jednání komise předloží návrh Plánu zlepšování na rok
2013.

Komise doporučuje RM ke schválení Plán zlepšování 2013.
Pro – 8
•

M. Andrt připraví do další schůzky komise podklady k problematice provozování
automatů ve městě.

Místostarosta předložil a okomentoval přehled provozovaných VHP a VLT v roce 2012.
Vzhledem k tomu, že provozování automatů ve městě Štětí, vnímají obyvatelé jako velký
problém (výsledky fóra 2012), rozhodla se komise na tento problém zaměřit. Z diskuse
vzešly následující závěry. Koordinátorka společně s tímto zápisem rozešle členům k
prostudování dostupné informace (progam.cz, vyhláška města Vsetín, Jak ve Vaší obci
regulovat hazard), a na další schůzce bude problematika hracích automatů opět otevřena.
•

Koordinátorka připraví plán termínů jednání komise na rok 2013.

Komise se předběžně domluvila na termínech jednání. Ty budou v konečné verzi rozeslány
členům komise společně se zápisem.
2. Různé
E. Reifová

– informovala o besedě pro sluchově postižené štětska, která proběhla v
prostorách Klubu důchodců. Přednášel prezident SNN Praha p. J. Paur.
Seznámil přítomné s legislativou, typy a cenou sluchadel, významem sluchu a
provedl na místě opravy a úpravy sluchadel.
- upozornila na problémy s nepřizpůsobivími spoluobčany v ulici Pivovarská;
- vznesla dotaz, v jakém stavu je plánovaná úprava webových stránek města
pro zrakově postižené?
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V. Frey
Koord.

Koord - informovala o spolupráci s webmasterem s tím, že úprava je
momentálně ve fázi testování, a do konce měsíce dubna by měly být stránky
plnohodnotně zpřístupněny.
– upozornil na problematiku kouření a drog u mládeže – následovala diskuse.
- informovala o proběhlých akcích pořádaných městěm – Hodina Země,
spolupráce s útulkem v Řepnici, a program pro deváté ročníky Když chceš, tak
to dokážeš; dále inforomovala o programu aktivit pro děti ze vzdělávacích
zařízení ke Dni Země.

Další schůzka komise ZM proběhne 23. 5. 2013 od 15:00.

Jana Ryšánková
předsedkyně komise

Zapsala: Kateřina Junková
Dne 24. 4. 2013

