Zápis z jednání – Komise Zdravého města a místní Agendy 21
DATUM KONÁNÍ

29. 8. 2018

ČAS KONÁNÍ (OD-DO)

16 – 18

MÍSTO KONÁNÍ

zasedací
místnost
města, Hláska

TYP JEDNÁNÍ

jednání k realizaci MA 21

00

ZÁPIS Č.

00

02

ZAPISOVATEL(KA) Mgr. Veronika Bittová
rady

ÚČASTNÍCI
ZÁPIS
ZASLÁN

viz prezenční listina
BUDE

všem přítomným i nepřítomným členům

• Po krátkém přivítání členů Komise ZM a MA 21 došlo ke kontrole usnášeníschopnosti
– Komise BYLA usnášeníschopná.
• Členům Komise byly zaslány podklady týkající se jednání s předstihem, a to:
o výstupy z Fóra ZM 2018 spolu s návrhem garantů odpovědných za jejich
plnění,
o návrh rozpočtu agendy Zdravého města na rok 2019 spolu s popisem
jednotlivých aktivit,
o návrh aktualizovaného znění výzvy Nápady pro Opavu 2019.
• Po schválení programu jednání došlo k diskuzi u projednávaných bodů, viz příloha č. 1
Usnesení_Komise_29_08_2018.doc

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

Diskuze
• Výstupy z Fóra ZM
o Komise po diskuzi nad jednotlivými prioritami navrhla dílčí opatření, spolu
s termíny jejich plnění a stanovila oblastem garanty odpovědné za jejich
realizaci; viz příloha č. 2 Výstupy z Fóra ZM 2018.doc; tento dokument je
součástí přílohy materiálu předloženého do ZMO dne 17. 9. 2018.
• Rozpočet agendy ZM na rok 2019
o Komise debatovala nad okruhem osvětových kampaní pro následující rok:
 p. Brňáková navrhla zaměřit aspoň jednu osvětovou kampaň
na duševní zdraví – bude konzultováno s koordinátorkou
komunitního plánování a kampaň zařazena ještě v rámci roku 2019,
případně v roce 2020,
 p. Tkáčová se zamýšlela nad aktuálností problematiky kouření
u mladistvých (kampaň Světový den bez tabáku), z toho důvodu si
koordinátorka ZM vyžádala vyjádření koordinátorky prevence
kriminality a protidrogové prevence viz příloha č. 3 Vyjádření
protidrogového koordinátora města Opavy.doc
o Komise navrhla navýšení rozpočtu výzvy Nápady pro Opavu v celkové výši
1.200.000,- Kč. O tomto bodu proběhlo samostatné hlasování, návrh byl
Komisí přijat, viz příloha č. 1 Usnesení_Komise_29_08_2018.doc
• Nápady pro Opavu
o Komise byla seznámena s aktualizovaným zněním výzvy Nápady pro Opavu
2019 a vzala na vědomí učiněné změny, viz příloha č. 4 Výzva Nápady pro
Opavu 2019.docx, diskutovalo se nad možností stanovení finančního limitu
pro jednotlivý nápad, tento návrh nebyl podpořen, maximální výše finančních
prostředků pro jeden nápad rovná se celková alokace výzvy, což je v tuto
chvíli 1.200.000,- Kč viz výše,
o diskuze proběhla také nad možnostmi hlasování veřejnosti – součástí návrhu
výzvy byly dvě varianty hlasování (1 kladný hlas nebo 2 kladné a 1 záporný),
po dílčím hlasování Komise zůstává systém hlasování stejný jako
v předchozích letech, tzn. každý občan bude mít 1 kladný hlas,
o v rámci diskuze opět vyplynula důležitost propagace výzvy – nezapomínat
kromě facebooku také na instagram,
o Koordinátorka ZM závěrem informovala o průběhu realizace vítězných

nápadů roku 2018.
•

Po skončení jednání Koordinátorka ZM poděkovala členům Komise za jejich
dosavadní činnost v Komisi ZM.

Připomínky k zápisu, prosím, posílejte, na mailovou adresu: veronika.bittova@opava-city.cz
nebo mne kontaktujte na tel. čísle 553 756 400

TERMÍN A MÍSTO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Termín příštího jednání bude upřesněn v časovém předstihu

Počet příloh: 4
Příloha č. 1: Usnesení_Komise_29_08_2018.doc
Příloha č. 2: Výstupy z Fóra ZM 2018.doc
Příloha č. 3: Vyjádření protidrogového koordinátora města Opavy.doc
Příloha č. 4: Výzva Nápady pro Opavu 2019.docx

