ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA
KONANÉ DNE 19. 2. 2015
Přítomni:
Zapisovatel:
Omluveni:

J. Nešvarová, M. Andrt, P. Čermák, M. Janečková, P. Macková,
E. Reifová.,
M. Macková
K. Kováčová, J. Veselý

Jednání komise zahájil politik Zdravého města a Místní agendy 21 Mgr. Ing. Miroslav Andrt.
Program komise
1)
2)
3)
4)

Seznámení s projektem Zdravého města
Vyhodnocení ověřovací ankety „Desatero problémů“
Osvětové kampaně
Ostatní

1. Seznámení s projektem Zdravého města (dále jen ZM)
Místostarosta seznámil členy komise s
- Historický vývoj projektu Zdravé město Štětí
o Město je členem od roku 2003.
o Komise zdravého města je ustanovena od roku 2010.
o Od roku 2010 byl ustanoven Koordinátor ZM. Koordinátor je zapojen do projektu
Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Štětí.
- Fungování komise
o Komise by měla být koncepční průřezový poradní orgán rady města. Na jednání
komise mohou být přizváni různí zástupci města či jiných organizací.
o Komise má velký potenciál zaměřit se na různé oblasti života ve městě,
spolupracovat s partnery z nejrůznějších sfér, nejde jen o osvětové kampaně, ale
může se zaměřit třeba i na problematiku zdraví. Jedná se o systémový přístup.
- Projekt Zdravé město
o Existuje metodika, která je k nalezení na webových stránkách www.nszm.cz. Na
těchto stránkách lze nalézt krom této metodiky rovněž i seznam zapojených
měst, je zde databáze různě členěných projektů (studnice nejrůznějších inspirací
z členských měst), databáze příkladů dobré praxe na stránkách
www.dobrapraxe.cz.
- Místní agenda 21
o Nastavuje kritéria, podle kterých se posuzuje, jak má město nastavené investice,
zapojuje veřejnost do rozhodování, jaká je zpětná vazba, koncepční řízení, jak
město směřuje k nápravným opatřením. Více informací naleznete na stránkách
www.ma21.cenia.cz.
- Agentura pro sociální začleňování
o V roce 2013 se Štětí zapojilo do programu Agentury pro sociální začleňování. Je
vytvořen Strategický plán pro sociální začleňování.
- Setkávání Národní sítě Zdravých měst (NSZM)
o 3x do roka se koordinátor účastní škol Zdravých měst. Aktivity, ke kterým se
město přihlásilo, nesou odezvy a NSZM poskytuje metodickou podporu, záštitu
nad různými záležitostmi, a prostřednictvím setkávání se můžeme různě
inspirovat. Při letní škole jsme získali kontakt na Fakultu ČVUT, která zpracovává
nový územní plán. Územní plán je prokomunikováván s veřejností, uskutečnilo se
již několik veřejných zasedání.

-

-

Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu
o V rámci projektu došlo k vytvoření strategického plánu a na něj navázaného
akčního plánu. Posílení strategického řízení.
Plán zlepšování
o Plán zlepšování je rozdílný od velkého strategického plánu, je to nástroj jak
sledovat problematiku nestrategických problémů např. psí exkrementy;
bezbariérovost.

2. Vyhodnocení ankety „Desatero problémů“
-

Vyhodnocení ověřovací ankety bylo zasláno členům k prostudování před komisí.
Fórum se uskutečnilo 20. 1. 2014, následná ověřovací anketa proběhla ve dnech
2. 1. – 31. 1. 2015. Ankety se celkem zúčastnilo 380 respondentů, což činí vzorek 4.3. %
z celkového počtu obyvatel. Obyvatelé svými hlasy rozhodli o 10 problémech našeho
města, které považují za nejpalčivější.

Problém

Počet
hlasů
191

Problematika drog a ničení veřejného majetku
Most = lávka = bezpečný pohyb (pěší, cyklo), osvětlení (dočasný stav provizorium),
160
rychlost vozidel, kamiony
42
Omezení obchodování s chudobou
40
Pachová zátěž – Mondi
35
Navýšení početního stavu strážníků MP a APK
29
Více bezbariérových a malometrážních bytů pro seniory a postižené občany
27
Bariérovost radnice (odbory nejsou pohromadě v jedné budově)
27
Černé skládky (rigoly, silnice, serpentiny, lesy)
25
Obnova a údržba lesních, polních a účelových komunikací a cest
15
Zlepšit autobusovou dopravu ve spádových obcích

-

Pí. Nešvarová navrhla, aby se pracovníci úřadu vyjádřili k ověřeným problémům
z ankety ve Zpravodaji města Štětí, poskytli komentář, co se pro nápravu již učinilo.

3. Osvětové kampaně
- Koordinátorka informovala členy komise o zapojení do celosvětového happeningu
Hodina Země. Akce bude probíhat v sobotu 28. 3. od 20:30 – 21:30. Budou zhasnuty
světla na Novém náměstí a nasvícení kapličky v Bezručových sadech. Pro účastníky
bude na Novém náměstí připraven doprovodný program.
- V rámci kampaně Den Země přišla nabídka k zapojení do aktivity Ukliďmě Česko
- Místostarosta informoval, že v letošním roce se K-Centrum začalo zaměřovat na
primární prevenci a zapojí se ke kampani Den bez tabáku.
4. Ostatní
-

-

-

-

-

-

-

-

Místostarosta informoval členy komise o zapojení města do projektu „Indikátory
udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“. V rámci tohoto projektu by mělo
dojít k provedení sociologického průzkum spokojenosti s místním společenstvím.
Pí. Reifová vznesla dotaz na sociologický průzkum Českého statistického Úřadu (ČSÚ),
jak tento průzkum bude probíhat, jestli se budou občané informovat. Místostarosta
reagoval, že se jedná o svébytnou aktivitu ČSÚ, a nežádají spolupráci ze strany města,
výsledky budou vykazovat v rámci celostátní statistiky, občané jsou informování
prostřednictvím webových stránek, kde je vyvěšeno oznámení o výběrovém šetření
v domácnostech.
Místostarosta informoval o úpravě Grantového systému města Štětí. Na veškeré
poskytnuté dotace se bude nově muset sepisovat veřejnoprávní smlouva. Na
zastupitelstvu dne 19. 2. 2015 se budou zabývat schválením Grantového programu
města Štětí.
Pí. Reifová vznesla žádost na odstranění popelnicové stání na pěší zóně. Popelnice by
se mohly posunout směrem ke „staré poště“, zde by se mohly případně rovněž umístit
psích záchodky. Dále informovala, že v Obchodní ulici nejsou nádoby na tříděný odpad.
Problematika nepořádku ve městě.
o Dlouhodobý problém cigaretových nedopalku v prostorách u průmyslové školy
v Kostelní ulici. Místostarosta informoval, že Městská policie již v tomto směru
učinila nápravné kroky, pomocí kamerového systému se podařilo odhalit viníky.
Pí. Nešvarová konstatovala, že se nyní přesunuli na schody kostela a tím obtěžují
návštěvníky kostela, protože zamezují přístup.
o Pí. Nešvarová se dotázala na možnost nahlášení hrabání v popelnicích. Pokud
někoho uvidíme při této činnosti, je možné dotyčnou osobu nahlásit Městské
policii, odpad v popelnicích je majetkem města. Městská policie může dotyčnou
osobu z těchto prostor vykázat a vymáhat od ní pokutu.
o Pí. Reifová – problém popelnicového stání v ulici ČSA, častý nepořádek okolo
popelnic, obyvatelé domů vyhodí nábytek, lednici k popelnicím namísto aby tyto
věci odvezli do sběrného dvora, nebo děti nedosáhnout do popelnic a tak odhodí
odpad mimo popelnice.
Pí. Nešvarová – dotaz na změny v oblasti odpadového hospodářství, jestli budou ve
městě umístěny popelnice na bioopad. Místostarosta odpověděl, že je to dostatečně
řešeno ve sběrném dvoře a rodinným domkům byly nabídnuty individuální popelnice na
bioodpad. Sběr kovů je rovněž řešen sběrným dvorem.
Místostarosta informoval o posunu v problematice bezplatné linky 156, při volání na tuto
linku se volající dovolal na centrálu do Roudnice nad Labem a až poté byl přepojen na
místní stanici. Nyní společnost O2 nabízí novou aplikaci, volající si bude moci zvolit
z nabídky, s jakým oddělením městské policie bude chtít spojit. Vše by spravovala
ústředna na policejním oddělení Lovosice, problém vyvstává s pracovní dobou tohoto
oddělení, aplikace vyžaduje nepřetržitý provoz, aby vše mohlo fungovat, a v současné
době jsou nastaveny úřední hodiny pondělí – pátek 08:30 – 09:00 – 16:30 – 17:00.
Pí. Reifová se dotázala na možnost účasti členů komise Zdravého města na zasedání
lokálního partnerství či jeho pracovních skupin. Místostarosta informoval o možnosti

-

-

-

nalézt zápisy z jednotlivých komisí na internetových stránkách města Štětí v sekci
Radnice a samospráva – Rada města – Komise.
Pí. Macková požádala, jestli by bylo možné utvořit aplikaci na webových stránkách, kde
by se dala na jednom místě nalézt kompletní nabídka pobytových akcí, které nabízejí
organizace působící na území města. Místostarosta reagoval tím, že již dříve byla snaha
ve spolupráci s webmasterem vytvořit propracovanější kalendář kde by se zobrazovali
veškeré akce, jenž se uskuteční společně s prolinky na pořádající organizaci.
Pí. Reifová poděkovala za semafor se zvukovou signalizací pro nevidomé a
bezbariérovost přechodu
Dotaz na p. Čermáka o možnosti znovuotevření jednání o zřízení bezbariérového
přístupu k lékařským ordinacím v objektu Mondi.
P. Čermák informoval, že nové investiční akce společnosti Mondi nemají negativní
dopad na životní prostředí.
Pí. Reifová se dotázala na umístění rozevíracích dveří v prostorách vstupu do
Lékařského domu. A byla informována, že dveře budou vyměněny v průběhu letošního
roku.
Členové se shodli na pravidelných schůzkách komise 1x za měsíc.

Další komise zdravého města se uskuteční ve čtvrtek 26. 3. 2015 od 15. hodin v Zelené
zasedací místností Městského úřadu.

Jana Nešvarová
předsedkyně komise
Zapsala: Macková Martina, 19. 2. 2015

