Jednání veřejnost a zástupců města v rámci 
Dnů pro rodiny 2013

Místo: zasedací místnost Radnice, Masarykovo náměstí 1/167
Čas: 30.5.2013 od 15 hodin
Účastníci: Veronika Sokolov￡Veronika Sokolová, Petra Šedenková, Lenka Sedláčková, Dagmar Grosičová, Zuzana Hanulíková (všichni veřejnost), Alena Řehová (MC Krteček Jeseník), Jana Křivánková, Jiří Kovalčík (oba MěÚ Jeseník), Libor Halas (místostarosta města Jeseník)

Úvodní slovo
Jiří Kovalčík přivítal všechny přítomné a shrnul téma schůzky, která je pořádána v rámci Dnů pro rodiny 2013
	Předmětem dnešního setkání je debata nad potřebami rodin s dětmi, které žijí na území města Jeseník

Výstupy z dotazníku v rámci městského porodného
V rámci poskytování městského porodného je vyplňován dotazník směřující k zjišťování potřeb rodin s dětmi
	Výstupy jsou každého čtvrt roku předkládány komisi pro rodinu a sociální věci a poté také zveřejněny na webu města Jeseník společně se zápisy z komise
	Jedním z podnětů, který vzešel z dotazníku a byl následně realizován, bylo zajištění instalace výklopného přebalovacího pultu v OC Alkron – byl vznešen dotaz, zda je zajištěn pravidelný úklid – bude ověřeno u provozovatele

Dětská hřiště
Zazněl dotaz, jestli je možné, aby rodiče svépomocí vybudovali dětské hřiště v prostranství u bývalé Renty naproti přes křižovatku směrem ke škole po pravé straně od cesty
	Pan místostarosta k tomu sdělil, že je potřeba se podívat do plánu na revitalizaci daného sídliště a podívat se, co je v plánu v daném místě. Tyto plány jsou uloženy na Oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník.
	Dále je potřeba dořešit otázku zodpovědnosti za případné úrazy na hřišti, protože využití pozemku lze řešit na základě pronájmu nebo výpůjčky, ale je potřeba zjistit od právníka, zda by toto v případě nehomologovaných herních prvků v případě úrazu nebylo i přes pronájem nebo výpůjčku.
Zazněl také podnět k tomu, že nově instalované herní prvky jsou velmi unifikované a zpravidla se skládají z pružinového houpadla a nějaké průlezky. 
	Pan místostarosta k tomu uvedl, že je možnost navrhnout tyto jiné herní prvky a v případě, že není na hřišti pískoviště, tak jej není potřeba oplocovat. Zároveň připustil, že by se v rozpočtu města mohly najít finanční prostředky na několik herních prvků např. dle výběru rodičů. Jako další postup navrhnul vytipování vhodných herních prvků a předložení tohoto návrhu komisi pro rodinu a sociální věci, ze které půjde tento podnět do Rady města Jeseník.


Volné pobíhání psů
Zazněl dotaz ohledně volně pobíhajících psů zejména ve spodní části Smetanových sadů. Pan místostarosta sdělil, že jsou vymezená místa, kde mohou psy být volně bez vodítka a mimo tyto místa je to otázka dohledu Městské policie. 

Otázka optimalizace školství
Zazněl dotaz ohledně optimalizace školství, která spojila původně tři samostatné základní školy a otázka analýzy a případného přehodnocení byla i předmětem některých stran v zastupitelstvu.
	Pan místostarosta k tomu uvedl, že došlo k předložení podkladů na Radu města a ta rozhodla, že se na aktuální podobě rozložení škol na území města nic měnit nebude. Důvody jsou zejména ekonomické, ale zároveň vnímá, že v současnosti se situace již zlepšila. 
	Od jedné z účastnic zazněl podnět ohledně toho, že ji přijde i z pohledu soutěživosti mezi školami a z toho vyplývající lepší kvalita škol jako přínosnější než stávající, leč ekonomicky výhodnější stav. Navíc mnoho dětí odchází právě kvůli možnosti menšího počtu žáků ve třídách do škol mimo Jeseník (Česká Ves, Bělá pod Pradědem).
Dohodlo se, že se může uspořádat společné setkání zájemců s vedením města a paní Peitlovou, která materiál ohledně aktuálního stavu po optimalizaci školství předkládala do Rady města Jeseník a má k tomuto více informací. 

Školní družina
Od jedné z maminek zazněl podnět, že matky, které nemají zaměstnání nebo jsou na mateřské/rodičovské dovolené, nemohou své dítě dát do školní družiny. Později v průběhu roku jsou však přijímány děti pracujících rodičů i nad kapacitu, která je na začátku roku. Navíc děti, které nejdou do družiny, již u oběda sedí zvlášť. 
	Pan místostarosta k tomu uvedl, že pravděpodobně jde o ekonomické důvody, protože má také dítě v družině a když vyzvedává dítě, tak v pozdějších hodinách je provoz stáhnut do méně pater.
	Je to možné také probrat s paní Peitlovou a zároveň zjistit, jak toto funguje v okolních obcích. 

Regionální Aquapark Jeseník
Dalším z probíraných témat byla otázka Regionálního akvaparku. Pan místostarosta sdělil aktuální vývoj ohledně petice za vyhlášení referenda a zároveň zmínil, že vnímá nedostatek relevantních informací o připravovaném záměru. V návaznosti na to sdělil, že je připravován materiál, který by měl být distribuován veřejnosti, aby měli všichni občané možnost přečíst si relevantní informace o aktuálním záměru včetně srovnání se záměrem původním. Navíc předpokládá, že se bude řešit otázka akvaparku ještě třikrát až čtyřikrát, než bude definitivně rozhodnuto o realizaci. Aktuálně běží výběrové řízení na dodavatele stavby. 

Knihovna
Byl vznesen dotaz, jak to aktuálně vypadá s přesunem knihovny ze stávající budovy.
	Pan místostarosta k tomu sdělil, že byl opuštěn maximalistický návrh architekta Miluniče na přestavbu a dostavbu divadla a architekt města zpracoval návrh využití městských budov s tím, že se počítá s přesunem knihovny do budovy divadla. Prostory z části využívá Hnutí Brontosaurus, ale s přesunem knihovny se počítá v horizontu nejdříve za tři roky. 

Výherní automaty
Dále v diskusi zaznělo téma výherních automatů a heren, které jsou na území města. 
	K tomu pan místostarosta uvedl, že aktuální vyhláška neumožňuje budování nových heren, ale v případě rozhodnutí o jejich zrušení a zákazu výherních automatů v souladu s právem města toto udělat podpořené stanoviskem Ústavního soudu by se museli zrušit plošně všechny, není možné zrušit jen některé. Zároveň by tento krok znamenal výraznou díru v rozpočtu města, protože by ubyly příjmy rozpočtu z výnosu z výherních automatů. 
	Na to zaznělo, že by bylo dobré, kdyby alespoň v městských objektech nebyly herny. To však není možné v případě OC Alkron, které má v pronájmu soukromá společnost a toto není upraveno ve smlouvě.
Zároveň byla doplněna informace, že v komisi pro rodinu a sociální věci byla projednána a následně doporučena účast v projektu ProGam.cz, který se snaží omezit rizikovost výherních automatů skrze omezení vnějších vizuálních prvků a dalších opatření. 

Voda v kašně na náměstí směrem k Hotelu Slovan
Dalším probíraným tématem byla kašna na náměstí směrem k Hotelu Slovan, kdy zaznělo, že voda v kašně byla více chlorovaná, což vzhledem k hraní dětí na kašně není zcela vhodné. 
Pan místostarosta k tomu uvedl, že v rámci Zahájení turisticko lázeňské sezóny byla kašna vypnuta a větší množství chlóru bylo dáno po zapnutí kašny. Vzhledem k tomu, že kašna byla využívána jako místo pro lepší výhled a objevilo se v ní i množství odpadků, tak již kašna nebude ani na podobné akce vypínána. 

Pěší zóna Sadová
Jedna z přítomných maminek se vyjádřila negativně k množství aut v ulici Sadová. Zejména z Pizzerie Pepíno vyjíždí touto ulicí mezi lidmi auto mnohokrát denně. 

Vjíždění do parku
Zazněl také podnět směřující k Městské policii, která provádí kontrolu parku ve Smetanových sadech průjezdem v autě a jako vhodnější varianta i vzhledem k velkému pohybu dětí by byly pěší pochůzky.

Závěry a úkoly
Zpracovat zápis z jednání – Jiří Kovalčík – do 20.6.2013
	Ověřit u provozovatele OC Alkron otázku úklidů u výklopného přebalovacího pultu – Jiří Kovalčík – do 20.6.2013
	Ověřit soulad se záměrem revitalizace sídliště 9. května a navrhnout herní prvky pro případnou rekonstrukci dětského hřiště a toto následně předložit komisi pro rodinu a sociální věci – zástupci veřejnosti – dle časových možností
	Domluvit společné jednání ohledně otázky optimalizace školství na území města Jeseník a fungování školní družiny s paní Peitlovou z MěÚ Jeseník
	Zvážit provoz motorových vozidel v ulici Sadová 
	Zvážit potřebu projíždění parkem autem Městské policie a případně ji nahradit pěší pochůzkou

Zapsal: Jiří Kovalčík


