ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA
KONANÉ DNE 26. 9. 2013

Přítomni:

Omluveni:

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

Jednání komise zahájila předsedkyně komise J. Ryšánková, konstatovala, že komise je
usnášeníschopná, a seznámila přítomné s programem.
Místostarosta požádal o doplnění programu o bod “Projednání zásad GSMŠ”. Tento bod
bude zařazen do programu dalšího jednání. Členové komise ho nejprve prostudují, a na
dalším jednání bude prostor k připomínkování a k diskusi.
Bylo projednáno:
1. Podomní a pochůzkový prodej
Jako inspirace k této diskusi byla OZV z města Rumburk. Komise nad tímto problémem
diskutovala a doporučila RM se touto OZV zabývat. Přesné znění OZV bude třeba
konzultace s právníkem, protože chceme některé akce podporovat např. Květinový den.
Komise doporučuje RM, aby se zabývala přípravou OZV o podomním a pochůzkovém
prodeji.
2. Provozování heren ve městě

Předsedkyně připomněla závěry z květnového jednání komise ZM. Místostarosta
předložil k projednání vzor deklarace (Jak správně regulovat loterii), kterou lze stvrdit
intenzivnější spolupráci mezi městem a provozovateli heren. Komise diskutovala nad
body, které by měly být zařazeny do nově vzniklé deklarace (omezení otevírací doby
heren v době 7:00 – 14:00, omezení reklam a poutačů, zákaz nových VLT a VHP,
povinný kamerový systém v provozovnách (k nahlédnutí MěPol), pravidelné kontroly
MěPol, dbát o vnější vzhled provozovny a čistotu v jejím bezprostředním okolí,
přijmout opatření proti rušení nočního klidu a eliminování vstupu osob mladších 18
let, osobám pod vlivem návykových látek atd, viz Deklarace – příloha č. 1 tohoto
zápisu).
Komise doporučuje RM připravevit OZV, která by vzešla z deklarace.
3. Informace koordinátorky ZM
Koordinátorka ZM informovala komisi o právě proběhlém Evropském týdnu mobility. Dále
informovala o další kampani, do které se město zapojí, a tou je Den zdraví. Dne 31. 10. od
17:30 proběhne ve velkém sále KS již třetí veřejné fórum.
4. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
Předsedkyně komise informovala přítomné o 1. setkání lokálního partnerství Města Štětí,
které proběhlo 24. 9. ve velkém sále KS. Velká část členů komise ZM se projednání
zúčastnila, následovala diskuse.
Další schůzka komise ZM proběhne 17. 10. 2013 od 15:00.
Jana Ryšánková
předsedkyně komise
Zapsala: Kateřina Junková, 26. 9. 2013
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