ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA
KONANÉ DNE 28. 5. 2015
Přítomni:

J. Nešvarová, M. Andrt, P. Macková, E. Reifová., J. Veselý

Zapisovatel:

M. Macková

Omluveni:

M. Janečková, P. Čermák,

Jednání komise zahájil a vedl politik Zdravého města a Místní agendy 21 Mgr. Ing. Miroslav
Andrt. Komise je usnášení schopná.
Program komise
1) Plán zlepšování
2) Ostatní
Plán zlepšování

1.
-

komise byla seznámena s vyhodnocením Plánu zlepšování za rok 2014
koordinátorka Zdravého města představila členům komise návrh Plánu zlepšování na
rok 2015
proběhla diskuze k plánu zlepšování
místostarosta navrhl začlenit nový bod, vytvoření rozcestníku organizací a spolků
působících na katastrálním území Štětí
Přidání bodu vytvoření rozcestníků organizací a spolků na území Štětí. Vytvoří
koordinátorka Zdravého města.
Pro 5
Komise doporučuje RM schválit Plán zlepšování na rok 2015.
Pro 5
Ostatní

2.
-

-

místostarosta informoval členy komise o jednání na úřadu vlády u p. Dienstbiera
k aktuálním vývoj v Agentuře pro sociální začleňování a jejího personálního
zabezpečení
pí. Reifová – jak pokračují práce na bezbariérovosti města
místostarosta – v nejbližší době dojde k výměně vstupních dveří u Lékařského domu
Koordinátorka Zdravého města si vyžádá na odboru stavebním, která opatření se
budou realizovat do konce roku 2015 a předloží jej na následující jednání komise
pí Reifová – upozornila na problematiku přechodu z Dlouhé ulice na autobusové
nádraží
pí. Macková – chybí přechod z chodníku k nádraží Hněvice. Místostarosta reagoval,
že není možné vytvořit přechod, který nevede z chodníku na chodník
p. Veselý – navrhuje spojit aktivity souvisejících s kampaní Den bez tabáku
a plánovanou protidrogovou výstavou, která se uskuteční na podzim tohoto roku
p. Macková informovala o průběhu akce Uklidmě Česko
p. Veselý – tato akce by se mohla uskutečnit vícekrát do roka
pí. Reifová navrhuje spojit akce, Ukliďme Česko se Dnem zdraví

-

místostarosta navrhuje po aktualizaci Strategického plánu projít poklady a vytipovat
aktivity nestrategického charakteru, kterými by se komise blíže zabývala

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 3. 9. od 15 hodin v Otevřeném klubu mládeže

Jana Nešvarová
předsedkyně komise
Zapsala: Macková Martina 28. 5. 2015

