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  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí  

č. 1/2021 

konaného dne 25.1.2021  
 

 

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: Ing. František Smažil, Roman Sáblík 

 

Neomluveni členové komise: 

 

Hosté: Lucie Brožová 
 

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

 

Program:  

 
           Zahájení 

           Sestavení ročního akčního plánu na rok 2021 

           Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí 2021 – vyhodnocení žádostí 

           Dny zdraví 2021 

           Různé 

           Závěr 

 

1. Zahájení 

 

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

následně seznámila s programem, který komise schválila beze změn. 

 

2. Sestavení ročního akčního plánu na rok 2021 

 

Komise byla již dříve vyzvána, aby si promyslela aktivity, které by mohly být zařazeny do 

ročního akčního plánu Zdravého města Velké Meziříčí na rok 2021. Na začátku jednání byl 

komisi tento plán předložen a byla seznámena s jednotlivými akcemi, jejich náplní, termíny 

uskutečnění a projednáno, které organizace zodpovídají za určité aktivity. Nejbližší akci, kterou 

by členové komise rádi připravili ke dni svátku matek, je naplánována na květen, konkrétní 

termín bude stanoven podle covidové situace. Akce by byla venkovního charakteru a 

pravděpodobně by se uskutečnila v zámeckém parku ve Velkém Meziříčí, po dohodě s majiteli.  

Komise tento plán projednala a schválila jej. Plán bude předložen ke schválení radě města. 

Komise schválila návrh akčního plánu Zdravého města na rok 2021 a doporučila jej 

předložit radě města ke schválení. 

Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
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3. Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí na rok 2021 – vyhodnocení žádostí 

 

Komise byla seznámena s jednotlivými žadateli, kteří do 15.1.2021 včetně, podali žádost do 

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

na rok 2021. V tomto termínu bylo doručeno celkem 8 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 2021 

Bodově ohodnoceno celkem 69 bodů – navržená částka 9.000,-- Kč 

 

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

Název projektu: „Zdravě se psím parťákem“ 

Bodově ohodnoceno celkem 62 bodů – navržená částka 9.000,-- Kč 

 

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

Meziříčí 

Název projektu: Večer s hostem 2021, 12. ročník 

Bodově ohodnoceno celkem 72 bodů – navržená částka 8.940,-- 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 9.000,-- Kč 

 

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

Název projektu: Aktivní stárnutí 

Bodově ohodnoceno celkem 64 bodů – navržená částka 7.000,-- Kč 

 

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

Název projektu: Kruh 2021 

Bodově ohodnoceno celkem 68 bodů – navržená částka 9.000,-- 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 9.000,-- Kč 

 

Bc. Eva Peterková, Kozlov 34, Křižanov 

Název projektu: Zdravější a šťastnější město 

Bodově ohodnoceno celkem 58 bodů – navržená částka 9.000,-- Kč 
 

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

2021 do Grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí. Komise jednotlivé žádosti 

projednala a maximální výši dotace 9.000,-- Kč schválila šesti žadatelům. Farnímu sboru 

Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí schválila částku 8.940,-- Kč a Sociálním 

službám města Velké Meziříčí 7000,-- Kč., o kterou žádali. 
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Komise schválila dle bodového ohodnocení žádostí výši dotací jednotlivým žadatelům Grantového 

programu Zdravé město Velké Meziříčí 2021 a doporučuje je předložit na projednání radě města a 

následně na schválení zastupitelstvu města.  
Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Dny zdraví 2021 

 

Komise stanovila termín konání Dne zdraví na náměstí, který se uskuteční v úterý 7. září 2021 a 

také vybírala téma pro letošní rok. Po projednání bylo předběžně zvoleno téma „Přirozenou 

cestou ke zdraví“ či „Zdraví hledej v přírodě“. 

V následujících týdnech proběhne jednání s neziskovými organizacemi a ostatními možnými 

účastníky programu. Během celého dne by měla být opět uzavřena spodní strana náměstí a část 

parkovacích míst. Návrh bude předložen radě města. 

 

Členové komise berou informace na vědomí.  

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

 

5. Různé 

 

Komise diskutovala, kde se budou konat vnitřní akce pořádané Zdravým městem v případě, když 

dojde k rozvolnění a zlepšení podmínek pandemie. Možným řešením je pořádat přednášky a akce 

v Jupiter clubu Velké Meziříčí. 

 

Komisi byla informována o dotaci na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 

21 a Zdraví 2020 z Kraje Vysočina, kterou každoročně využívá Zdravé město Velké Meziříčí a 

žádá o částku 80.000,- Kč.  Z důvodu současné pandemické situace nebyla tato dotace Krajem 

Vysočina pro letošní rok vyhlášena. 

 

Členové komise berou informace na vědomí.  

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

 

6. Závěr 

 

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

 

Termín příštího jednání: 31.3.2021  v 16.00 hod. v zasedací místnosti 

Čas ukončení jednání: 17.40 hod.   

 

 

Zpracoval a zapsal: 

Josef Švec, dne 8.2.2021                                              ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

 

 

Ověřila a schválila: 

Jitka Smolíková, dne 8.2.2021                                                                                    

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

                                                                                                      Podpis 

 

 


