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  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí  

č. 2/2021 

konaného dne 23.6.2021  
 

 

Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Velké Meziříčí 
 

Čas zahájení jednání: 16.00 hod. 
 

Přítomni členové komise: Jitka Smolíková, Ing. Bc. Josef Švec, Božena Doležalová 

 

Omluveni členové komise: Roman Sáblík, Libuše Kotoučková, Mgr. Ivana Hladíková, Ing. 

Jiří Bachr, Ing. František Smažil 

  

Neomluveni členové komise: 

 

Hosté: Lucie Brožová 
 

Program:  

 
1. Zahájení 

2. Den zdraví 

3. Den záchranářů 

4. Evropský týden mobility 

5. Grantový program Zdravé město 2022 

6. Různé 

7. Závěr 

 

1. Zahájení 

 

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

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

 

2. Den zdraví 

 

Komise projednávala program na letošní Dny zdraví. Termín byl již stanoven na 7. září 2021 od 

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

rok bylo zvoleno téma „ZDRAVÍ HLEDEJ V PŘÍRODĚ“. Program je domlouván s neziskovými 

organizacemi, prodejci regionálních produktů (Poex, Farma Sedmikráska, Olejový mlýn 

Petráveč, Rybářství Kolář, aj.). Komise o vývoji programu bude informována na dalších zasedání 

komise.  

Komise byla také informována o podání Žádosti o povolení zvláštního užívání místní 

komunikace, tedy o povolení částečné uzavírky 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 6.00 hod. do 19.00 hod..  

Komise bere informace o přípravách Dne zdraví na vědomí. 
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3. Den záchranářů 

 

Komise byla seznámena s plánováním akce Den záchranářů, která se uskuteční na náměstí ve 

čtvrtek 9.9.2021 v době od 10.00 – 12.00 hod. ve spolupráci se složkami Integrovaného 

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

Vysočina a Městské policie Velké Meziříčí. O průběhu programu – zahájení a jednotlivých 

ukázkách zásahů bude komise informována na dalším zasedání.  

Během celého dopoledne bude uzavřena spodní strana náměstí a část parkovacích míst – Žádost 

již byla podána. 

Komise bere informace o přípravách Dne záchranářů na vědomí. 

 

4. Evropský týden mobility 

 

Program k Evropskému týdnu mobility, který se každoročně koná 16. – 22. září připravují 

neziskové organizace.  Program bude sestaven během měsíce srpna a následně vytištěn plakát ke 

zveřejnění v měsíčníku Velkomeziříčsko, na jeho webu i na webu města, fcb a vývěsních 

plochách města. Komise dále projednávala questovou procházku městem a jeho okolí, kterou 

společně s městem připravuje ekocentrum Chaloupky.  

Komise bere informaci o ETM na vědomí. 

 

5. Grantový program Zdravé město 2022 

 

Grantový program Zdravé město vyhlašuje Město Velké Meziříčí každý rok. 

V toto roce bude Výzvu GP ZM 2022 schvalovat rada města na svém zasedání 25.8.2021 a poté 

zastupitelstvo města 14.9.2021. Od letošního roku se Žádost vč. požadovaných příloh bude 

podávat prostřednictvím portálu města přes Portál občana v sekci dotace. Manuál pro registraci 

do Portálu občanu a Manuál pro podání žádosti přes Dotační portál města budou ke stažení na 

webu města.    

Komise projednávala účel poskytnutí dotace do Výzvy na příští rok 2022. 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 
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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. 

 

Komise bere na vědomí informace a návrhy účelu na podání žádostí na poskytnutí dotace 

do Výzvy Grantového programu Zdravé město na rok 2022. 

 

6. Různé 

Ekocentrum Chaloupky Baliny již 30 let učí malé i velké zájemce řeči přírody. K významnému 

jubileu se jim podařilo dokončit rekonstrukci dalšího křídla statku, které se proměnilo v moderní 

bezbariérové učebny a truhlářskou dílnu. 

Komise bere informaci na vědomí. 

 

7. Závěr 

 

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

 

 

Termín příštího jednání: konec měsíce srpna, přesný termín bude dohodnut během 

následujícího měsíce 

 

Čas ukončení jednání: 16.55 hod.   

 

 

Zpracoval a zapsal: 

Josef Švec, dne 30.6.2021                                            ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

 

Ověřila a schválila: 

Jitka Smolíková, dne 30.6.2021                                                                                     

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

                                                                                                      Podpis 

 

 


