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  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí  

č. 1/ 2019 

konaného dne 21.1.2019  
 

 

Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Velké Meziříčí 
 

Čas zahájení jednání: 16.00 hod. 
 

Přítomni členové komise: Jitka Smolíková, Libuše Kotoučková, Božena Doležalová,  

Mgr. Ivana Hladíková, Ing. Jiří Bachr, Roman Sáblík,  

Ing. Bc. Josef Švec. 

 

Omluveni členové komise:  

 

Neomluveni členové komise: 

 

Hosté: Lucie Brožová 
 

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

 

Program:  

 
1. Zahájení 

2. Informace o činnosti komise 

3. Informace o Národní síti Zdravých měst ČR 

4. Roční akční plán 2019 - informace 

5. Různé 

6. Závěr 

 

Zápis z jednání: 

 

1. Zahájení 

 

Josef Švec jako koordinátor Zdravého města Velké Meziříčí přivítal všechny přítomné a seznámil 

je s programem zasedání Komise Zdravého města. Zúčastnění členové vyslovili s navrženým 

programem souhlas. Protože komise je v zcela novém složení, vyzval přítomné, aby krátce řekli 

něco o sobě. Všichni členové se představili, prezentovali svůj zájem pracovat v komisi a hlavní 

oblasti svého zájmu. 

 

2. Informace o činnosti komise 

 

Josef Švec informoval, že Město Velké Meziříčí se k zásadám známky Zdravé město přihlásilo 

v roce 2001, kdy také vstoupilo jako 24 člen do Národní sítě Zdravých měst. Ačkoliv Zdravé 

město má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřednickou aktivitou“. Je zejména projektem 

komunikativním. Zdravé město systematicky podporuje kvalitu veřejné správy, kvalitu 

strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptá 
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svých obyvatel na jejich názory. Příkladem je každoroční konání veřejného fóra, které má u nás 

již mnohaletou tradici. 

Komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, 

udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Plánuje aktivity, na kterých spolupracuje 

s neziskovým sektorem, příspěvkovými organizacemi, školami, školkami, podnikateli, Policií 

ČR, sdruženími, spolky a širokou veřejností. Plán činnosti vychází z námětů jednotlivých členů 

komise, ostatních komisí a aktuálních potřeb, které vyplývají z realizace projektu Zdravého města 

a místní Agendy 21. Její činnost je velice rozsáhlá a některé činnosti jsou krátkodobé a jiné trvají 

i několik let. V každém případě budou vítány návrhy aktivit.    

Jednání komise probíhá jednou za měsíc, případně dle domluvy a termín si členové stanoví po 

domluvě. Komisi vede předsedkyně paní Jitka Smolíková, která se na prvním zasedání rovněž 

představila ostatním členům komise.  

 

Komise bere informace na vědomí. 

Pro: 7 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Informace o Národní síti Zdravých měst ČR 

 

Zdravé město Velké Meziříčí je členem asociace Národní sítě zdravých měst ČR, které má již 

v současné době 131 členů. Členství je dáno kritérii, která jsou pro kraje, města, obce, 

mikroregiony a místní akční skupiny stejná. Nejprve je municipalita v kategorii zájemce, poté 

začátečníkem (kategorie D), následuje středně pokročilí (kategorie C) a poslední nejpokročilejší 

(kategorie B, A). V každé kategorii musí municipalita splňovat určité aktivity a obhájit ji po 

danou dobu, aby mohla postoupit do další kategorie. Zdravé město Velké Meziříčí splňuje 

v současné době kategorii C* (v kategorii je nevíce municipalit a jsou zde  čtyři podkategorie C, 

C*, C**).   

Více na webových stránkách: www.nszm.cz 

 

Členové komise berou informace na vědomí.  

Pro: 7 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Roční akční plán – informace 

 

Komisi byl předložen Návrh akčního plánu Zdravého města Velké Meziříčí na rok 2019, do 

kterého komise navrhuje aktivity a témata, která se v daném roce uskuteční. Vzhledem k tomu, že 

komise se teprve seznamuje s činností, bude tento plán doplněn na některém z příštích jednání.  

 

Členové Komise berou roční akční plán na vědomí 

Pro: 7 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Různé  

 

A) Grantový program Zdravé město – Město Velké Meziříčí 

Grantový program Zdravé město vyhlašuje Město Velké Meziříčí každý rok. Komise byla 

seznámena s pravidly Grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí, který se skládá z Výzvy 

k předkládání projektů na rok 2019, Žádosti, Čestného prohlášení a Závěrečné zprávy a vyúčtování. 

Zastupitelstvo města na letošní rok schválilo částku v rozpočtu města na tento grantový program 

ve výši 80.000,-- Kč. 

Komise při výběru účelu vychází především z dokumentů Zdravého města a MA21 a výsledků 

ankety z veřejného fóra a veřejných projednávání. 

http://www.nszm.cz/
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Komise projednávala účel poskytnutí dotace do Výzvy k předkládání projektů na rok 2019. 
 

Komisi byla navržena následující témata:  

  
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. 

 

Po schválení komisí, bude radě města (23.1.2019) a následně (12.2.2019) zastupitelstvu města 

předložena ke schválení a vyhlášení Výzva Grantového programu Zdravé město na rok 2019.  
 

Komise témata projednala a poté schválila tak, jak byla navržena. 

Pro: 7 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

B) Desatero problémů města Velké Meziříčí 

 

Veřejné fórum nabízí příležitost občanům sdělit náměty a problémy z různých oblastí života ve 

městě.. Diskuse probíhá u tematických kulatých stolů a umožňuje každému vyjádřit svůj názor na 

kvalitu života ve Velkém Meziříčí a navrhnout, co by se mělo zlepšit. Fórum je unikátní v tom, že 

se zabývá celkovým rozvojem města. Prioritní výstupy z fóra jsou podkladem pro veřejnou 

anketu a posléze by je zastupitelstvo mělo zohledňovat při svém rozhodování. 

Komise byla seznámena, že po dohodě s Národní sítí zdravých měst se letošní veřejné fórum 

Desatero problémů Velkého Meziříčí uskuteční 13.5.2019 v 15:30 hod. Facilitátorem fóra bude 

paní Dana Diváková.  

 

Komise bere na vědomí informaci o konání veřejného fóra Desatero problémů Velkého 

Meziříčí dne 13. 5. 2019. 

Pro: 7 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

C) Dotace na podporu uplatňování principů místní Agendy 21 a Zdraví v Kraji Vysočina 

 

Komise byla seznámena s možností získání dotace na podporu naplňování a propagace principů 

místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. O tuto dotaci zdravé město žádá pravidelně a je 

úspěšné v jejím získání. Pomocí tohoto projektu budou podpořeny všechny aktivity a všechny 

organizace působící ve městě. První termín ukončení příjmu žádostí je 10. května 2019 a výše 

dotace, které by naše město mohlo dostat je 133.500,-- Kč. Finanční podíl hrazený z vlastních 

zdrojů činí 40% z celkových uznatelných nákladů.  
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Komise bere informaci na vědomí a souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu a naplňování a propagace principů místní Agendy 

21 a Zdraví 21. 

Pro: 7 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

D) Vyhlášení ankety Kraje Vysočina 

 

Skutek roku 2019 

Ocenění, které uděluje Kraj Vysočina. Nominovat se může fyzická osoba a projekty právnických 

osob, jejichž aktivity byly realizovány v roce 2018 na území Kraje Vysočina, které přispěly 

v rozvoji regionu a především neziskového sektoru. 

Oblasti na nominaci fyzických osob jsou - Sociálně-zdravotní, Životní prostředí, Volný čas dětí a 

mládeže, Poradenství, osvěta, vzdělávání.  

Komise diskutovala, koho by mohli jednotliví členové nominovat na toto ocenění (které aktivity 

jim byli osobně sympatické) a paní Kotoučková a paní Doležalová sdělili, že budou nominovat 

organizaci Junák – český skaut za projekt Káva od srdce, uskutečněný 15.6.2018. 

 

Zlatá jeřabina 2019 – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 

Ocenění, které uděluje Kraj Vysočina za nejzajímavější kulturní akce a aktivity v oblasti 

památkové péče v roce 2018. Kategorie - Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Paní Mgr. 

Hladíková navrhuje na počin roku v kategorii Kulturní aktivity nominovat paní Mgr. Ivanu 

Bíbrovou. 

 

Komise bere tuto informaci na vědomí. 

Pro: 7 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

E) Ohňostroj a zábavní pyrotechnika 

 

V září roku 2016 zastupitelstvo města Velké Meziříčí rozhodlo o vydání Obecně závazné 

vyhlášky města Velké Meziříčí č. 2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 

kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky. Předmětem vyhlášky je zákaz používání 

zábavní pyrotechniky na všech veřejných prostranstvích nacházejících se v zastavěném území 

města a na všech místech v zastavěném území města v období od 1. do 30. prosince a od 2. do 6. 

ledna, neboť se jedná o činnost, která narušuje veřejný pořádek ve městě, ochranu bezpečnosti, 

zdraví a majetku. Cílem vyhlášky je zajištění veřejného pořádku, zejména s ohledem na potřebu 

ochrany před hlukem a ochranu občanského soužití ve městě, a to přiměřeným omezením 

používání zábavní pyrotechniky na dále vymezených prostranstvích a ve vymezeném čase. 

Problém v uplatnění zákazu je vůbec oblast nebo místo, kde v reálném čase došlo k výbuchu 

petardy, hlídkou městské policie přesně lokalizovat a pak následně ustanovit původce hluku.  

Na toto téma probíhala živá diskuse. Členové komise navrhli jít občanům města příkladem a 

novoroční ohňostroj pořádaný Městem nahradit jinou světelnou či laserovou show.  

 

Komise projednala a touto problematikou se bude dále zabývat v dalších měsících své 

činnosti. 

Pro: 7 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
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F) Čistá Vysočina 

 

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

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

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

proběhnout v termínu od 8.4. do 21.4.2019. 

 

Po projednání komise schválila a zapojí se do této akce. 

Pro: 7 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

G)  Hodnotící zpráva plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí za rok 2018 

 
Komisi byla předložena Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za rok 

2018, která bude projednána na zasedání rady města dne 23.1.2019. 

 

Komise bere tuto informaci na vědomí. 

Pro: 7 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

6. Závěr 

 

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

 

Termín příštího jednání: 4.3.2019  v 16.00 hod. v zasedací místnosti 

Čas ukončení jednání: 18.10 hod.   

 

 

Zpracoval a zapsal: 

Josef Švec dne 7.2.2019                                              ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

 

 

Ověřila a schválila: 

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

                                                                                                      Podpis 

 

 


