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  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí  

č. 2/2019 

konaného dne 4.3.2019  
 

 

Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Velké Meziříčí 
 

Čas zahájení jednání: 16.00 hod. 
 

Přítomni členové komise: Jitka Smolíková, Libuše Kotoučková, Mgr. Ivana Hladíková, 

Roman Sáblík, Ing. Bc. Josef Švec. 

 

Omluveni členové komise: Božena Doležalová, Ing. Jiří Bachr 

 

Neomluveni členové komise: 

 

Hosté: Lucie Brožová 
 

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

 

Program:  

 
1. Zahájení 

2. Jarní škola zdravých měst v Liberci 20. – 22.3.2019 

3. Čistá Vysočina 

4. Příprava veřejného fóra – deset problémů města Velké Meziříčí (13.5.2019) 

5. Dny zdraví 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Zápis z jednání: 

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. Jarní škola Zdravých měst v Liberci 20. – 22.3.2019 

 

Komise byla seznámena, že v termínu 20. – 22. března 2019 se uskuteční jarní škola Národní sítě 

Zdravých měst v Liberci. První den konání školy, tedy 22. 3. 2019 se současně uskuteční valná 

hromada NSZM. Jarní školy se zúčastní politik za Zdravé město Velké Meziříčí starosta Josef 

Komínek, Josef Švec – koordinátor a Lucie Brožová.  
https://www.zdravamesta.cz/cz/aktuality/jarni-skola-zdravych-mest-prinesla-informace-k-dotacim-

a-dobrou-praxi-liberec-20.22.3 

 

Komise bere informace na vědomí. 

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

https://www.zdravamesta.cz/cz/aktuality/jarni-skola-zdravych-mest-prinesla-informace-k-dotacim-a-dobrou-praxi-liberec-20.22.3
https://www.zdravamesta.cz/cz/aktuality/jarni-skola-zdravych-mest-prinesla-informace-k-dotacim-a-dobrou-praxi-liberec-20.22.3
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3.  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. 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 11.4.2018 od 13.00 hod. 

 

Komise bere informaci na vědomí. 

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Příprava veřejného fóra – deset problémů města Velké Meziříčí 

 

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

Desatero problémů města Velkého Meziříčí dne 20.5.2018 v 15.30 hod.. Facilitátorkou letošního 

ročníku, tak z časových důvodů nebude Dana Diváková, ale paní Marta 

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

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

plochách i v rozhlase apod. 

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 bere informace na vědomí. 

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Dny zdraví 

 

Komise stanovila termín konání Dne zdraví na náměstí, který se uskuteční 10. září 2019 a také 

vybírala téma pro letošní rok. Po pečlivém projednání bylo zvoleno téma „Voda“  

V následujících týdnech proběhne jednání s neziskovými organizacemi a ostatními možnými 

účastníky programu. Během celého dne bude uzavřena spodní strana náměstí a část parkovacích 

míst.  

 

Členové komise berou informace na vědomí.  

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

6. Různé 

 

Bylo navrženo uspořádat aktivitu ke světovému Dnu tance, který v letošním roce připadá na 

29.4.2019. Paní Libuše Kotoučková byla schválena jako garant této akce. 

 

Členové Komise berou informaci na vědomí 

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
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6. Závěr 

 

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

 

Termín příštího jednání: 29.4.2019  v 16.00 hod. v zasedací místnosti 

Čas ukončení jednání: 17.50 hod.   

 

 

Zpracoval a zapsal: 

Josef Švec, dne 8.4.2019                                              ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

 

 

Ověřila a schválila: 

Jitka Smolíková, dne 8.4.2019                                                                                     

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

                                                                                                      Podpis 

 

 

 

 


