ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA
KONANÉHO DNE 4. 9. 2014
Přítomni:
Omluveni:

J. Ryšánková, E. Reifová, J. Veselý, M. Andrt, V. Frey, I. Roubíčková,
M. Macková – zapisovatelka
P. Čermák,

Jednání komise zahájila předsedkyně komise J. Ryšánková, a seznámila přítomné s
programem.
Předsedkyně komise konstatovala, že se jedná o poslední schůzku komise v tomto volebním
období.
Program komise (dle pozvánky)
1) Příprava fóra Zdravého města
2) Evropský týden mobility
3) Indikátory místního udržitelného rozvoje
4) Akční plán (strategický plán města)
Bylo projednáno:
1. Příprava fóra Zdravého města
M. Andrt informoval, že se jedná již o 4. fórum, prvním bodem bude komentář k námětům
vzešlým z loňského fóra. Bude zde 6 – 7 tematických stolů. Paní předsedkyně požádala
zúčastněné o pomoc s garantováním u jednotlivých oblastí. Členům komise byl připomenut
smysl Fóra, následně členové diskutovali nad problémem nepřizpůsobivých obyvatel.
2. Evropský týden mobility
Koordinátorka informovala členy o probíhajících přípravách na nadcházející Evropský týden
mobility. M. Andrt informoval, že byla oslovena společnost Eltodo o zapůjčení elektromobilů
na Evropský den bez aut, který se uskuteční v pondělí 22. 9., v rámci tohoto dne bude
probíhat Veletrh volnočasových aktivit, který se uskuteční na Novém náměstí. Bude rovněž
uzavřena ulice Čs. Armády přiléhající k Novému náměstí. Dále koordinátorka
informovala o další kampani, do které se město zapojí, a tou je Den zdraví, který se
uskuteční dne 23.10. Členové komise diskutovali o možnostech, jak oživit program, aby byl
atraktivní pro co nejvíce zájemců. Bylo konstatováno, že by občané mohli mít zájem o
prezentaci alternativní medicíny, představení léčivých bylin i s doprovodným komentářem.
3. Indikátory místního udržitelného rozvoje
M. Andrt informoval o zapojení města Štětí do projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst
v kontextu Místní Agendy 21“, který předkládá společnost CI2, o.p.s., do II. Výzvy pro
předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarskočeské spolupráce.
4. Akční plán (Strategický plán města)
Členům komise byla představena nová vize Městského úřadu „Naší strategií je moderní a
přátelský úřad, spravovaný profesionály a využívající nejlepší současnou praxi.“
Předsedkyně komise informovala o schválení Strategického plánu města na červnovém
jednání ZM, byl rovněž schválen zásobník projektů. Komise ZM by měla být orgánem, který
prověřuje naplňování akčního plánu. M. Andrt informoval, že probíhá příprava nového
územního plánu.
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5. Ostatní
E. Reifová vznesla žádost, aby byli informováni zástupci v podatelně MěÚ, při návštěvách
zdravotně znevýhodněných osob, o možnosti nechat zavolat úředníky dolů na podatelnu.
Diskuze nad evidencí psů ve městě, jaké jsou možnosti zjištění, zdali je pes registrován,
dohled MP nad dodržováním uklízení psích exkrementů. Návrh na povinnost čipovat psa,
nebo finanční úlevu na poplatcích při čipování psa. Bylo uloženo do příští komise zjistit, jak
to funguje v jiných městech.
E. Reifová dotaz na fungování dluhové poradny provozované občanským sdružením Naděje.
M.Andrt informoval, že sdružení se potýká s velkou fluktuací pracovníků. J. Ryšánková
přislíbila zjistit podmínky fungování poradny na krajském úřadu.

Jana Ryšánková
předsedkyně komise
Zapsala: Macková Martina, 4. 9. 2014
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