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  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí  

č. 6/2019 

konaného dne 11.11.2019  
 

 

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 

 

Omluveni členové komise: Roman Sáblík, Ing. Jiří Bachr 

 

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 2020 

3. Vánoční bruslení 

4. Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí za rok 2019 

5. Plán činnosti na rok 2020 

6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina 2020 

7. Zdravotní plán 

8. Různé  

9. 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. Grantový program Zdravé město 2020 

 

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

města na letošní rok 2020 schválilo dotaci v rozpočtu města na tento grantový program ve výši 

100.000,-- Kč a dle návrhu komise Zdravého města schvaluje i účel poskytnutí dotace. Dle 

pravidel Výzvy jsou žadatelé povinni předložit na stanoveném formuláři Žádost o dotaci 

v termínu do 20.2.2020 na podatelnu Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 

v zalepené obálce. Závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu je nutné doložit do 30.11.2020. 
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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 100.000,-- Kč byla radě a následně zastupitelstvu města předložena ke schválení a 

vyhlášení Výzva Grantového programu Zdravé město na rok 2020 dle výše navržených témat. 

  

Komise schválila návrhy účelu na podání žádostí na poskytnutí dotace do Výzvy 

Grantového programu Zdravé město na příští rok 2020. 

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Vánoční bruslení 

 

Komise projednávala organizaci programu na Vánoční bruslení na zimním stadionu ve Velkém 

Meziříčí dne 27.12.2019 od 10.00 – 11.30 hod.. Sraz a příprava disciplín bude v 9.30 hod.. 

Perníčky, jako ceny jsou domluveny, pomůcky a hudba také. Akce je zveřejněna na webu, 

v novinách na plakátovacích plochách.  

 

Komise bere na vědomí informace k organizaci Vánočního bruslení. 

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
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4. Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí za rok 2019 

 

Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za rok 2019 byla na 

zasedání projednána. Bude předložena ke schválení radě města na jejím zasedání 15. ledna 2020. 

 

Komise bere na vědomí informace o hodnotící zprávě 

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Plán činnosti na rok 2020 

 

Komise projednávala aktivity na rok 2020 na vytvoření nového akčního plánu Zdravého města 

Velké Meziříčí a MA21 na rok 2020. Některé aktivity na začátek roku jsou již naplánovány 

(Mezinárodní den mateřského jazyka). 

 

Komise po projednání bere na vědomí informaci o navržených aktivitách akčního plánu 

Zdravého města a MA21 na rok 2020. 

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina 2018 

 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina bude 10.12.2019 na svém zasedání projednávat zásady pro 

poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 

v Kraji Vysočina. Tak jako jsme žádali v roce 2019, tak bychom chtěli požádat o dotaci na rok 

2020. Termín pro příjem žádostí v prvním kole je od 20.1.2020 – 7.5.2020. Nejefektivnější je 

žádat o dotaci ve výši 133.500,-- Kč. Spoluúčast žadatele musí být 40% a dotace je 80.000,-- Kč.  

Komise po projednání schválila podání žádosti o poskytnutí dotace s návrhem aktivit, které 

budou zařazeny do projektu. Dále schválila předložení materiálu radě města k schválení podání 

žádosti. 

 

Komise po projednání schválila podání žádosti o dotaci na podporu naplňování a propagaci 

principů místní Agendy 21  Zdraví 2020 v Kraji Vysočina v nejvyšší možné výši a 

předložení materiálu o této dotaci ke schválení radě města. 

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

7. Zdravotní plán 

 

Koncepční podpora zdraví je nedílnou součástí postupu každého města, které snaží o dlouhodobé 

systematické kroky ke zdraví a kvalitě života svých obyvatel. Je nezbytnou součástí snahy o 

komplexní udržitelný rozvoj. 

Je důležité, aby město zpracovalo svoji odbornou koncepci postupu – Zdravotní plán, v rámci 

které budou specifikovány konkrétní cíle a aktivity vůči podpoře zdraví.  

Zdravotní plán města Velké Meziříčí bude vznikat ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem 

v Jihlavě. Byla ustanovena pracovní skupina pro tvorbu Zdravotního plánu města Velké Meziříčí, 

její první schůzka se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019. 

 

Komise po projednání bere na vědomí informace o zpracování Zdravotního plánu a 

schválila jej. 

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Hodnotici_zprava_za_rok_2019.pdf
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8. Různé 

 

9. Závěr 

 

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

 

Termín příštího jednání: 20.1.2019  v 16.00 hod. v zasedací místnosti 

Čas ukončení jednání: 17.10 hod.   

 

Zpracoval a zapsal: 

Josef Švec, dne 12.11.2019                                              ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

Ověřila a schválila: 

Jitka Smolíková, dne 12.11.2019                                                                                     

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

                                                                                                      Podpis 


