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  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí  

č. 2/2020 

konaného dne 4.3.2020  
 

 

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. Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí na rok 2020 – zhodnocení žádostí 

3. Organizace Dne pro Ženu 

4. Informace o akci Čistá Vysočina 2020 

5. Den zdraví – téma a náplň 

6. Různé 

7. 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 na rok 2020 – vyhodnocení žádostí 

 

Komise byla seznámena s jednotlivými žadateli, kteří do 20.2.2020 včetně, podali žádost do 

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

na rok 2020. 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). 

 

Junák – český skaut, středisko Velké Meziříčí, z. s., Uhřínov 114, Uhřínov 

Název projektu: Indiánské léto 2020 

Bodově ohodnoceno celkem 70 bodů – navržená částka 8.000,-- Kč 
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Kynologický klub Velké Meziříčí, z. s., Náměstí 79/3, Velké Meziříčí 

Název projektu: „Zdravě se psím parťákem“ 

Bodově ohodnoceno celkem 64 bodů – navržená částka 7.800,-- Kč 

 

Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s. , Láskova 1802/3, Praha 11 

Chodov 

Název projektu: „Cvičení pro děti“ 

Bodově ohodnoceno celkem 71 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 2020, 11. ročník 

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

 

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

Název projektu: Práce se dřevem v environmentální výchově 

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

 

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

Název projektu: Aktivní stárnutí 

Bodově ohodnoceno celkem 63 bodů – navržená částka 7.000,-- Kč 

 

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

Název projektu: Kruh 2020 

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

 

Mgr. Michaela Dvorská, Poštovní 8, Velké Meziříčí 

Název projektu: Cvičení pro seniory 

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

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

2020 do Grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí. Komise jednotlivé žádosti 

projednala a maximální výši dotace 8.000,-- Kč schválila sedmi žadatelům. Kynologickému 

klubu Velké Meziříčí, z.s. schválila částku 7.800,-- Kč a Sociálním službám města Velké 

Meziříčí 7000,-- Kč., o kterou žádali. 

 

Komise schválila dle bodového ohodnocení žádostí výši dotací jednotlivým žadatelům 

Grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí 2020 a doporučuje je předložit na 

projednání radě města a následně na schválení zastupitelstvu města.  

Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
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3. Organizace Dne pro ženu 

 

Den pro Ženu je malý veletrh uspořádaný k příležitosti Mezinárodního dne žen. Formou výstavy 

s možností prodeje bude možné koupit šperky a dekorace z korálků i drahých kamenů, malovaná 

trička, malované hrnečky a obrázky, ručně vyráběná mýdla, domácí marmelády, zdobené 

perníčky, šité bytové doplňky a přírodní kosmetiku, připraveno bude také poradenství v péči o 

pleť a výživě. Akce se bude konat v sobotu 7.3.2020 v budově Obecníku od 10 do 17 hodin. Od 8 

hodin budou moci vystavovatelky v prostorách bývalé restaurace přichystat své stánky. Stoly a 

aranžmá bude připraveno již v pátek 6.3. 

 

Komise bere informace o přípravách Dne pro ženu na vědomí 

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

 

4. Informace o akci Čistá Vysočina 2020 

 

Dále byla komise seznámena s osvětovou akcí Čistá Vysočina, spojenou s jarním úklidem 

přírody, která proběhne již po dvanácté. Sběr odpadků probíhá především v okolí silnic na 

Vysočině a na veřejném prostranství v obcích a městech. V letošním roce by měl úklid 

proběhnout ve dnech 6. - 19. dubna 2020. Akci mohou podpořit i další zájemci z řad veřejnosti a 

nejen v tento den, ale i v termínu, který jim bude vyhovovat. 

I v letošním roce město Velké Meziříčí podpoří akci Čistá Vysočina – ukliďme Velké Meziříčí. 

Akce pro zaměstnance městského úřadu proběhne ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 13.00 hod. 

 

Komise bere informaci na vědomí. 

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

 

5. Dny zdraví 

 

Komise projednávala program na letošní Dny zdraví. Termín byl již stanoven na 8. září 2020 od 

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

rok bylo zvoleno téma „BEZ OBALU“. Program se bude domlouvat s neziskovými 

organizacemi, prodejci regionálních produktů aj. 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 8. září 2020 

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

veřejného prostranství neziskovým organizacím aj.. 

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

 

Den Záchranářů se uskuteční po dohodě z řediteli ZŠ a SŠ. Termín se bude domlouvat na 

10.9.2020. Opět na náměstí a pouze dopoledne. Program bude o spolupráci všech složek 

integrovaného záchranného systému, které se navzájem doplňují. 

 

Komise projednávala možnosti pro pořádání tanečních večerů pro starší občany. Jednalo se o 

vhodném prostoru pro tyto akce a také o intervalu konání. Komise se k tomuto problému vrátí na 

svých dalších jednáních. 

 

Komise bere informaci na vědomí. 

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

 

7. Závěr 

 

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

 

 

Termín příštího jednání: 11.5.2020  v 16.00 hod. v zasedací místnosti 

 

Čas ukončení jednání: 16.55 hod.   

 

 

Zpracoval a zapsal: 

Josef Švec, dne 5.3.2020                                            ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

 

Ověřila a schválila: 

Jitka Smolíková, dne 5.3.2020                                                                                     

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

                                                                                                      Podpis 

 

 


