
 

    MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 

KOMISE ZRAVÉHO MĚSTA 

 
MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz, 
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm, 
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100 

  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí  

č. 3/2019 

konaného dne 29.4.2019  
 

 

Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Velké Meziříčí 
 

Čas zahájení jednání: 16.00 hod. 
 

Přítomni členové komise: Jitka Smolíková, Libuše Kotoučková, Mgr. Ivana Hladíková,  

Ing. Bc. Josef Švec. 

 

Omluveni členové komise: Božena Doležalová, Ing. Jiří Bachr, Roman Sáblík 

 

Neomluveni členové komise: 

 

Hosté: Lucie Brožová 
 

V počtu dle prezenční listiny s právem hlasovacím je komise usnášeníschopná.  

 

Program:  

 
1. Zahájení 

2. Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí a MA21 na rok 2019 – zhodnocení     

                   žádostí 

3. Desatero problémů Velkého Meziříčí – příprava veřejného fóra 

4. Informace o akci Čistá Vysočina 2019 

5. Dotace z rozpočtu  

6. Den zdraví 

7. Různé 

8. Závěr 

 

1. Zahájení 

 

Jednání zahájila paní Jitka Smolíková, předsedkyně komise, která všechny přítomné přivítala a 

následně seznámila s programem, který komise schválila beze změn a doplnění. 

 

2. Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí a MA 21 na rok 2019 – vyhodnocení 

žádostí 

 

Komise byla seznámena s jednotlivými žadateli, kteří do 19.4.2019 včetně, podali žádost do 

Grantového programu Zdravé město – Město Velké Meziříčí dle Výzvy k předkládání projektů 

na rok 2019. V tomto termínu bylo doručeno celkem 9 žádostí. Komise měla možnost se do 

jednotlivých žádostí podívat a přečíst si jejich obsah, aby následně jednala a ohodnotila jednotlivé 

žádosti dle základních kritérií a doplňkových kritérií. Po projednání komise opět procházela 

jednotlivé žádosti a schválila následující ohodnocení (max. ohodnocení 75 bodů). 
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Junák – český skaut, středisko Velké Meziříčí, z. s., Uhřínov 114, Uhřínov 

Název projektu: Memoriál prof. Bedřicha Krejčího 

Bodově ohodnoceno celkem 71 bodů – navržená částka 8.000,-- Kč 

 

Kynologický klub Velké Meziříčí, z. s., Náměstí 79/3, Velké Meziříčí 

Název projektu: „Zdravě se psím parťákem“ 

Bodově ohodnoceno celkem 66 bodů – navržená částka 8.000,-- Kč 

 

Dóza – středisko volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2, Velké Meziříčí 

Název projektu: „Po kapkách“ 

Bodově ohodnoceno celkem 69 bodů – navržená částka 8.000,-- Kč 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí, U Světlé 737/24, Velké Meziříčí 

Název projektu: Večer s hostem 2019, 10. ročník 

Bodově ohodnoceno celkem 71 bodů – navržená částka 7.800,-- Kč 

 

Chaloupky, o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice 109, Okříšky 

Název projektu: EVVO pro děti v zahradě na Ostrůvku 

Bodově ohodnoceno celkem 67 bodů – navržená částka 8.000,-- Kč 

 

Sociální služby města Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí 

Název projektu: Aktivní stárnutí 

Bodově ohodnoceno celkem 67 bodů – navržená částka 7.000,-- Kč 

 

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí 

Název projektu: Kruh 2019 

Bodově ohodnoceno celkem 68 bodů – navržená částka 7.000,-- Kč 

 

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, Velké Meziříčí 

Název projektu: Prevence sociálně - patologických jevů žáků 5. až 9. tříd na ZŠ Školní ve Velkém 

Meziříčí 

Bodově ohodnoceno celkem 68 bodů – navržená částka 8.000,-- Kč 

 

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a stčedisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 

Název projektu: Cyklistikou ze poznáním – cykloturistická aktivita 

Bodově ohodnoceno celkem 65 bodů – navržená částka 8.000,-- Kč 

 

Všechny tyto žádosti byly překontrolovány a splňují pravidla Výzvy k překládání projektů na rok 2019 do 

Grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí. Komise jednotlivé žádosti projednala a maximální 

výši dotace 8.000,-- Kč schválila pěti žadatelům. Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve 

Velkém Meziříčí a Kynologickému klubu Velké Meziříčí, z.s. schválila částku 7.800,-- Kč a Sociálním 

službám města Velké Meziříčí i Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 schválila částku 

7.000,-- Kč , o kterou žádali. 

 

Komise schválila dle bodového ohodnocení žádostí výši dotací jednotlivým žadatelům 

Grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí 2019 a doporučuje je předložit na projednání 

radě města a následně na schválení zastupitelstvu města.  

Pro: 4 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
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3.  Desatero problémů Velkého Meziříčí – příprava veřejného fóra 

 
Komise byla seznámena s přípravami na konání veřejného fóra v úterý 20. května 2019 v 15.30 v Jupiter 

clubu v koncertním sále. Facilitátorkou akce bude Marta Vencovská, ředitelka MAS Českomoravské 

pomezí o.p.s..  

Bude opět prezentace výrobků NESY denního stacionáře, stůl mladých, který budou 

reprezentovat žáci Základní školy Sokolovské 470/13, Velké Meziříčí. Na závěr proběhne opět 

losování o tombolu. Plakáty jsou vylepeny, umístěny v mateřských školách, základních školách, 

rozeslány pozvánky jménem pana starosty a rozeslány e-mailové pozvánky. Týden před akcí 

bude probíhat hlášení v městském rozhlase, kde bude veřejnost také pozvána.  

 

Komise bere na vědomí informace o přípravách veřejného fóra. 

Pro: 4 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Informace o akci Čistá Vysočina 2019 

Úředníci Městského úřadu Velké Meziříčí se ve čtvrtek 11.4. odpoledne do této akce také aktivně 

zapojili. Rozdělili jsme se do dvou skupin, jedna uklidila veřejný prostor od obchvatu na Oslavici 

k budově společnosti Sanborn, dále jsme se přesunuli a vyčistili prostranství kolem bioplynové 

stanice a cestu od bioplynky k zahradám a garážím v lokalitě Bezručova. Druhá skupina jako již 

tradičně uklidila od odpadků veřejné prostranství na Paloukách, podél řeky a protipovodňové zdi 

ke koupališti a zpět po druhém břehu Balinky přes ulici Družstevní, kde společně s první 

skupinou u školky Nad Plovárnou úklid zakončili. 

Z Velkomeziříčského regionu se akce zúčastnilo 58 organizací, obcí, zájmových sdružení, ale i 

samotných obyvatel regionu. Přímo ve Velkém Meziříčí to jsou tyto subjekty: Základní škola a 

Praktická škola Velké Meziříčí, Nesa – denní stacionář Velké Meziříčí, SPCCH Velké Meziříčí, 

z.s., Společně VM, MČ Hrbov - Svařenov, Junák – český skaut, středisko Velké Meziříčí, z.s., 

Házenkáři VMSDH Mostiště, VelMez volejbal, SDH Lhotky Sport , Spolek Jednoměsto, 

Basketbalový klub Velké Meziříčí, Hokejisté HHK VM „B" ZŠ a MŠ Velké Meziříčí – Lhotky, 

FC Olší nad Oslavou a samostatně také fyzické osoby. 

Komise bere informaci na vědomí. 

Pro: 4 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Dotace z rozpočtu Kraje Vysočina – Postup města Velkého Meziříčí v roce 2019 

 

Město Velké Meziříčí na základě souhlasu rady města podalo žádost o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a 

Zdraví 21. Celkové náklady projektu jsou 133 500,-- Kč, z čehož je vlastní podíl žadatele ve výši 

40%. Zahájení projektu je v únoru 201 a ukončení říjen 2019. Tento projekt byl schválen a budou 

z něj hrazeny aktivity jako Den Země, ETM,“, Dny bez úrazu, Dny zdraví, výpočet ekologické 

stopy města, webové stránky města aj. 

V současné době je již podepsána smlouva oběma stranami.  

 

Komise bere na vědomí informaci o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina  – Postup města 

Velkého Meziříčí na rok 2019. 

Pro: 4 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
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6. Dny zdraví 

 

Komise projednávala program na letošní Dny zdraví. Termín byl již stanoven na 10. září 2019 od 

9.00 hod. do 17.00 hod. Na náměstí opět bude stanové městečko a program na pódiu. Letošním 

tématem bude „Voda“. Program se bude domlouvat s neziskovými organizacemi, prodejci 

regionálních produktů aj. a komise o vývoji programu bude informována na dalších zasedání 

komise.  

Komise také schválila částečnou uzavírku veřejného prostranství a komunikace od staré budovy 

radnice po budovu Jupiter clubu s. r. o., s omezením parkovacích míst v tomto prostoru v den 

konání akce od 9.00 hod. do 17.00 hod.. Dále výpůjčku veřejného prostranství neziskovým 

organizacím a organizátory vybraným podnikatelským subjektům, prezentujícím zde svou činnost 

a produkty. 

Komise po projednání schválila uskutečnění Dne zdraví, na náměstí v úterý 10. září 2019 

s programem od 9.00 hod. do 17.00 hod. s uzavírkou spodní strany náměstí a výpůjčkou 

veřejného prostranství neziskovým organizacím aj.. 

Pro: 4 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

7. Různé 

 

Bylo navrženo uspořádat aktivitu k oslavě Mezinárodního dne dětí. Zábavné odpoledne pro 

děti, se má uskutečnit na ulici Rozkoš. Pro děti zde budou připraveny hry a soutěže. Na 

odpoledne 16.5.2019 byla naplánována koordinační schůzka k upřesnění průběhu akce. Paní 

Libuše Kotoučková byla schválena jako garant této akce. 

 

Členové Komise berou informaci na vědomí 
Pro: 4 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

8. Závěr 

 

Na závěr předsedkyně komise paní Jitka Smolíková poděkovala všem přítomným za účast. 

 

Termín příštího jednání: 24.6.2019  v 16.00 hod. v zasedací místnosti 

Čas ukončení jednání: 17.10 hod.   

 

 

Zpracoval a zapsal: 

Josef Švec, dne 16.5.2019                                              ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

 

 

Ověřila a schválila: 

Jitka Smolíková, dne 16.5.2019                                                                                     

                                                                                     ………………………………. 

                                                                                                      Podpis 
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