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  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí  

č. 1/ 2018 

konaného dne 12.2.2018  
 

 

Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Velké Meziříčí 
 

Čas zahájení jednání: 16:00 hod. 
 

Přítomni členové komise:  Mgr. Ivana Hladíková, Ing. Vladimír Malec, Vojtěch Stodola, 

Ing. Alena Vidláková, Marie Štěpánková,  Ing. Bc. Josef Švec  

 

 

Omluveni členové komise: Ing. Věra Kuřátková 

 

 

Neomluveni členové komise: - 

 

Hosté: Lucie Brožová 
 

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

 

Program:  

 
1. Zahájení 

2. Sestavení ročního akčního plánu na rok 2018 

3. Veřejné fórum – Desatero problémů Velkého Meziříčí 

4. Dny zdraví 2018 

5. Různé 

6. Závěr 

 

 

 

Zápis z jednání: 

 

1. Zahájení 

 

Jednání zahájil předseda komise, který všechny přítomné přivítal a následně seznámil 

s programem, který komise schválila beze změn a doplnění. Omluvil nepřítomné. 
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2. Sestavení ročního akčního plánu na rok 2018 
 

Komise byla na minulém jednání vyzvána, aby si promyslela aktivity, které by mohly být 

zařazeny do ročního akčního plánu Zdravého města Velké Meziříčí na rok 2018. 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. Komise tento 

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

 

Komise schválila návrh akčního plánu Zdravého města na rok 2018 a doporučila jej 

předložit radě města ke schválení. 

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

 

 

3. Veřejné fórum – Desatero problémů Velkého Meziříčí 
 

Komise byla seznámena,  že NSZM potvrdila termín konání letošního veřejného fóra – Desatero 

problémů města Velkého Meziříčí dne 28.5.2018 v 15.30 hod.. Facilitátor  bude opět Dana 

Diváková. Plakáty budou opět stejné jako v předešlých letech. Budou opět osloveny neziskové 

organizace, školy a široká veřejnost. Akce bude zveřejněna na webu, v novinách, na vývěsních 

plochách, v rozhlase apod. 

 

Komise bere na vědomí informaci o termínu konání veřejného fóra. 

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

 

 

4. Dny zdraví 2018 
 

Komise projednávala letošní Dny zdraví – termín a téma. Po projednání bylo pro letošní rok 

zvolené téma Život za první republiky ve Velkém Meziříčí. Termín by předběžně stanoven na 

úterý 11.9.2018 a k tomuto termínu se bude organizovat další příprava programu. Budou opět 

bramboráky, pokud bude mít paní s máselnicí volno, tak také. Dále se osloví včelaři, zda by 

neukázali nejen své výrobky, ale i jakým způsobem se u včely včelaři starají a co ke své práci  

potřebují.  

 

Komise schválila téma Život za první republiky ve Velkém Meziříčí 

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

 

 

5. Různé 
 

Komise byla informována, že do zveřejněné výzvy ke Grantovému programu Zdravé město 

2018, lze podávat v termínu od 29.1. do 2.3.2018 žádosti. Vše je zveřejněno na webu města i 

v novinách a již několik žadatelů žádost podalo. Na příštím zasedání bude komise projednávat 

a hodnotit tyto žádosti. 

 

Komise projednávala exkurzi hráze vodní nádrže Mostiště ke Dnu vody 22.3.2018. Bude 

zahájeno jednání (koordinátor), zda by byla možná prohlídka veřejnosti.  
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Komise projednávala aktivitu „Ukliďme si Velké Meziříčí“, která je součástí 10. ročníku Čistá 

Vysočina, která oficiálně probíhá od 9. – 22. dubna 2018. Aktivita bude publikována ve 

Velkomeziříčsku, kde bude veřejnost vyzvána, aby se k této akci připojila. Předběžný termín 

úklidu úředníků je 12.4.2018 od 13.00 hod. 

 

Komise projednávala soutěž  - Rozkvetlé město. V loňském roce byla přidána kategorie snímků 

na téma  - Co lze zlepšit. Pro tento rok zůstávají tyto kategorie stejné. Termín, kategorie a 

pravidla bude ještě komise projednávat.  

 

Komise po projednání bodu různé bere všechny informace na vědomí. 

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

 

 

7. Závěr 
 

Na závěr Vladimír Malec poděkoval všem přítomným za účast. 

 

Termín příštího jednání: 12.3.2018  v 16.00 hod. v zasedací místnosti 

Čas ukončení jednání: 17.15 hod.   

 

Zpracoval/a a zapsal/a: 

Ing. Bc. Josef Švec dne  19.2.2018                              ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

 

 

Ověřil/a a schválil/a: 

Ing. Vladimír Malec dne 19.2.2018 

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

                                                                                                       Podpis 


