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  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí  

č. 5/2019 

konaného dne 4.9.2019  
 

 

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, Božena Doležalová, Ing. Jiří Bachr 

 

Omluveni členové komise: Roman Sáblík 

 

Neomluveni členové komise: 

 

Hosté: Lucie Brožová 
 

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

 

Program:  

 
1. Zahájení 

2. Desatero problémů města Velké Meziříčí – výsledky ověřovací ankety 

3. Den zdraví 

4. Den záchranářů 

5. Evropský týden mobility 

6. Grantový program Zdravé město 2020 

7. Různé 

8. Závěr 

 

1. Zahájení 

 

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

Následně seznámila s programem, který komise projednala a schválila beze změn. 

 

2. Desatero problémů města Velké Meziříčí – výsledky ověřovací ankety 

 

Komise byla seznámena s průběhem ověřovací ankety desatera problémů Velkého Meziříčí, která 

probíhala do 19.7.2019. Veřejnost mohla hlasovat do sběrných boxů, které byly na informačním 

centru, v knihovně a v budově „bývalé Spořitelny“.  O hlasování byla veřejnost informována i 

v tištěné podobě Velkomeziříčska. Celkem hlasovalo 193 obyvatel a ověřili následující problémy: 

 Cyklostezka – propojení Balinského a Nesměřského údolí s centrem města 

 Zajištění zubních a očních lékařů v ordinacích ve městě 

 Odkoupit (městem) novou synagogu – hodnota města; důstojné využití 

 Studie využití arálu „SVIT“ + parkování 

 Dům s pečovatelkou službou  - navýšení kapacity 
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 Protihluková stěna u D1 od mostu „Vysočina“ po nadjezd na Fajtův kopec (č. D1-   

      180) 

 

Ověřené problémy budou zapracovány do Komunitního plánu zdraví a kvality života ve Velkém 

Meziříčí. 

 

Komise vzala na vědomí výsledky ověřovací ankety. 

Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Dny zdraví 

 

Komise byla seznámena s programem letošního ročníku Dne zdraví na téma „Voda“. Na náměstí 

opět bude stanové městečko a program na pódiu. Dopolední program je přizpůsoben malým 

návštěvníkům a mateřským školám (divadélko, výcvik a práce se psem). Tvoření a soutěže pro 

děti, které bude možné vyzkoušet po celý den, připraví neziskové organizace. Odpoledne 

vystoupí pěvecký sbor Harmonie a Divadlo Ikaros se svým hudebně dramatickým představením. 

Během celého dne bude možné zakoupit produkty regionálních prodejců.  

Celý den bude uzavřena spodní strana Náměstí a část parkovacích míst bude vyhrazena pro 

účastníky akce. 

 

Komise po projednání schválila program Dne zdraví. 

Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Den záchranářů 

 

Komise byla seznámena s programem na Den záchranářů na náměstí ve čtvrtek 12.9.2019 v době 

od 10.00 – 12.00 hod., který proběhne ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného 

systému - Hasiči Velké Meziříčí, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina a 

Městské policie Velké Meziříčí. Průběh programu – zahájení, ukázka zásahu záchranné služby u 

pacienta s tržným poraněním končetiny, poté svoji činnost představí hasiči i Policie ČR 

s policejními psy. V pondělí 9.9.2019 se uskuteční koordinační schůzka se všemi složkami IZS.  

Práce záchranných složek při zásahu bude komentovat pan Trojan. Během celého programu si 

zájemci budou moci prohlédnout techniku všech těchto složek.  

Jménem starosty budou osloveny základní a střední školy, aby akci navštívily.  

Během celého dne bude uzavřena spodní strana náměstí a část parkovacích míst. 

 

Komise po projednání schválila program na Den záchranářů. 

Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Evropský týden mobility 

Zdravé město Velké Meziříčí se každoročně zapojuje do kampaně Evropského týdne mobility. 

V letošním roce se uskuteční v termínu od 16. – 22. září na téma Projdi se s námi!. Během těchto 

dní bude probíhat program v Ekocentru Chaloupky Velké Meziříčí, v Kopretině – centrum pro 

rodiče s dětmi, pobočka Velké Meziříčí, v Domě dětí a mládeže Velké Meziříčí a zapojí se i SK8 

Velké Meziříčí o. s.. Plakát s programem byl vytvořen a zveřejněn na webu města, webu 

Velkomeziříčska, facebooku i na vývěsních místech. Ve středu 19.9.2019 se uskuteční Den bez 

aut. Kopretina má na tento den připravený program pro děti z mateřských škol. K tomuto účelu 

bude uzavřena část komunikace pro dopravu v ulici Ostrůvek v době od 8.00 hod. – 18.00 hod..  
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Na neděli 22.9.2019 je připraven výlet do Nesměřského údolí. Budou vytyčeny trasy ke zřícenině 

hradu Templštejn, pro cyklisty cca 13 km a pro pěší výletníky cca 2 km. Pro účastníky výletu je 

na závěr připraveno posezení a opékání špekáčků.   

 

Komise po projednání bere na vědomí informace o programu do kampaně Evropský týden 

mobility a schválila jej. 

Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

6. Grantový program Zdravé město 2020 

 

Grantový program Zdravé město vyhlašuje Město Velké Meziříčí každý rok. Zastupitelstvo 

města na letošní rok 2019 schválilo dotaci v rozpočtu města na tento grantový program ve výši 

80.000,-- Kč a dle návrhu komise Zdravého města schvaluje i účel poskytnutí dotace. V letošním 

roce byla schválena dotace 9 žadatelům a do 30.11.2019 dle pravidel Výzvy jsou žadatelé povinni 

předložit na stanoveném formuláři závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu na podatelnu 

Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 v zalepené obálce. 

Komise projednávala účel poskytnutí dotace do Výzvy na příští rok 2020. Bylo navrženo doplnit 

účely Výzvy o Přednáškovou činnost. Komise při výběru účelu vychází především z dokumentů 

Zdravého města a MA21 a výsledků ankety z veřejného fóra a veřejných projednávání. 

Komise po projednání navrhla následující: 

  

Projekty podpory zdraví 

Podpora zdraví, zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje 

města ve smyslu projektu Zdravého města – projekty pro zdraví a 

zdravý životní styl, prevence nemocí, podíl na celoměstských 

akcích, výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, 

projekty pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospělých. 

Ekologická výchova a 

vzdělávání 

Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání - projekty 

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, 

podpora rozvoje organizací a institucí působících v uvedené 

oblasti. 

Rozvoj pohybové výchovy Projekty na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let. 

Prevence sociálně-

patologických jevů dětí a 

mládeže 

Projekty napomáhající řešení sociálních problémů ve městě, 

informační a vzdělávací akce upozorňující na problémy 

znevýhodněných sociálních skupin. 

Sociální problematika 

Projekty na podporu rozvoje služeb sociální péče a služeb 

intervence, které směřují k zabezpečení komplexní prevence 

sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze 

občanů města Velké Meziříčí. 

Aktivní stárnutí 
Projekty na podporu vzdělávací, zájmové, volnočasové a kulturní 

aktivity starších lidí a seniorů. 

Přednášková činnost 
Přednášky na podporu zdraví, zdravého životního stylu, prevence 

nemocí a udržitelného rozvoje ve smyslu projektu Zdravého 

města – pro všechny cílové skupiny. 

 

Po schválení rozpočtu na rok 2020, kde je navrženo na dotaci z Grantového programu Zdravé 

město částka 80.000,-- Kč bude radě a následně zastupitelstvu města předložena ke schválení a 

vyhlášení Výzva Grantového programu Zdravé město na rok 2020 dle výše navržených témat. 
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Komise schválila návrhy účelu na podání žádostí na poskytnutí dotace do Výzvy 

Grantového programu Zdravé město na příští rok 2020. 

Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

7. Různé 

 

8. Závěr 

 

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

 

Termín příštího jednání: 11.11.2019  v 16.00 hod. v zasedací místnosti 

Čas ukončení jednání: 17.20 hod.   

 

Zpracoval a zapsal: 

Josef Švec, dne 23.9.2019                                              ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

Ověřila a schválila: 

Jitka Smolíková, dne 23.9.2019                                                                                     

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

                                                                                                      Podpis 


