ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA
KONANÉ DNE 16. 1. 2014
Přítomni:

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

Omluveni:

Jednání komise zahájila předsedkyně komise J. Ryšánková, konstatovala, že komise je
usnášeníschopná, a seznámila přítomné s programem.
Bylo projednáno:
1. Plán zlepšování na rok 2014
Komise finální verzi Plánu zlepšování na rok 2014 doporučila Radě města Štětí ke
schválení.
2. Výsledky z fóra 2013 a následné ověřovací ankety
Koordinátorka předložila komisi informace a výsledky z fóra a následné ověřovadcí ankety.
Fórum se uskutečnilo 31. 10. 2013, následná ověřovací anketa proběhla ve dnech 25. 11. –
20. 12. 2013. Celkem se zúčastnilo 544 respondentů, což činí vzorek 6,2% z celkového
počtu obyvatel. Obyvatelé svými hlasy v přiložené tabulce rozhodli o 10 problémech našeho
města, které je nejvíce pálí. Výsledky budou předloženy k projednání Radě města Štětí a
prostřednictvím Zpravodaje a webu města budou informovaní obyvatelé.
10 problémů - vyjádřeno v procentech

Drogová situace (alkohol, drogy, tabák, nezletilí)
Zlepšit úklid města

7%

4%

3%

Velká a dlouhodobá nezaměstnanost

3%

22%
Nedostatečná údržba odpadkových košů a
popelnicových stání

8%

Revitalizace labského nábřeží
Zvýšení počtu strážníků Městské policie a
preventistů k pochůzkové činnosti
Budování cyklostezky Počeplice - Štětí - Hoštka,
Štětí - Hněvice - Dobříň

8%
20%
12%
13%

Koncepce a koordinace kroužků, zájmových a
sportovních činností
Chybí občanská vybavenost (jesle, obchodníci,
služby)
Ohrožení občanů podomními prodejci, zejm.
seniorů

Členové komise diskutovali nad výsledky a nad dalšími podněty. Bylo konstatováno, že by
obyvatelé měli být průběžně informováni o stavu jednotlivých problémů, a ne vždy až před
samotným fórem. Dále prostřednictvím redaktora KIZ pravidelně informovat obyvatele města
o dění na úřadě. Komise navrhuje zřídit redakční radu Zpravodaje města tak, aby byl jeho
obsah vyvážený. Dále zvýšit zájem občanů o dění ve městě např. zřízením okénka “děsu a
jasu”, kam by mohli přispívat samotní obyvatelé svými fotografiemi z dění ve městě.
3. Hazard ve městě
Komise diskutovala nad závěry z kulatého stolu na téma hazard, který proběhl 16. 1. v
malém sále KS a někteří členové se ho zúčastnili. Vzhledme k tomu, že komise neučinila
konečný závěr, bude třeba ho prodiskutovat ještě po e-mailu nebo se komise před jednáním
ZM ještě sejde. K tomu M. Andrt připraví podklady, a prověří variantu postupného utlumování
herních zařízení povolovaných Ministerstvem financí tak, aby doběhla všechna stávající
povolení (časové rozpětí roky 2014-2019) a žádná nová nebyla udělována.
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4. Různé
Koordinátorka projektu ZM informovala o Fóru mladých, které ve spolupráci s Ekologickým
centrem sever a průmyslovou školou ve Štětí proběhne 4. 2. od 9:00 ve velkém sále KS.
Projekt “Bezpečná cesta do školy” bude realizován do 5/2004 u pátých ročníků žáků ZŠ.
Je třeba zvýšit dohled nad dětskými hřišti z důvodu vandalismu a návštěv mladistvých.

Další schůzka komise ZM proběhne 13. 2. 2014 od 15:00.

Jana Ryšánková
předsedkyně komise

Zapsala: Kateřina Junková, 16. 1. 2014

