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  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí  
č. 3/2018 

konaného dne 23. 4. 2018 
 
 
Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Velké Meziříčí 
 
Čas zahájení jednání: 16:00 hod. 
 
Přítomni členové komise: Mgr. Ivana Hladíková, Ing. Vladimír Malec, Ing. Věra 

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

 
Omluveni členové komise: Vojtěch Stodola 
 
Neomluveni členové komise: - 
 
Hosté: Lucie Brožová 
 
V počtu dle prezenční listiny s právem hlasovacím je komise usnášeníschopná.  
 
Program:  

 
1. Zahájení 
2. Desatero problémů Velkého Meziříčí – příprava veřejného fóra, pocitové mapy 
3. Informace o akci Čistá Vysočina 
4. Dotace z rozpočtu  
5. Den Zdraví 
6. Soutěž Rozkvetlé město 
7. Různé 
8. Závěr 

 
 
Zápis z jednání: 
 
Zahájení 
 
Jednání zahájil předseda komise, který všechny přítomné přivítal a následně seznámil 
s programem, který komise schválila beze změn a doplnění. 
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2. Desatero problémů Velkého Meziříčí – příprava veřejného fóra, pocitové mapy 
 
Komise byla seznámena s přípravami na konání veřejného fóra v pondělí 28. května 2018 v 15:30 
v koncertním sále Jupiter clubu. Facilitátorkou bude opět Ing. Dana Diváková, ředitelka Institutu 
komunitního rozvoje. Součástí veřejného jednání bude představení projektu pocitová mapa, 
jako nástroje, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na 
lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor.  
Vedoucí odboru byli vyzváni, aby navrhli témata, která je trápí na odboru a chtěli by 
vyjádření veřejnosti.  
Bude opět prezentace výrobků NESY denního stacionáře, stůl mladých, který budou 
reprezentovat žáci Základní školy Sokolovské 470/13, Velké Meziříčí. Na závěr proběhne opět 
losování o tombolu – cenami do tomboly přispěje firma Lacrum s.r.o.. Plakáty jsou vylepeny, 
umístěny v mateřských školách, základních školách, rozeslány pozvánky jménem pana starosty 
a rozeslány e-mailové pozvánky. Dále byl návrh, zda garanty u jednotlivých oblastí 
nepromíchat, aby vedoucí nebyli u svého oboru, ale zastupovali jinou oblast. Tento návrh bude 
projednán, jak s vedoucími, tak s facilitátorkou akce.  
 
Komise informace o přípravách veřejného fóra bere na vědomí. 
Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
 
3. Informace o akci Čistá Vysočina 
 
Komise byla informována o akci Ukliďme Velké Meziříčí, která je součástí 10. ročníku Čisté 
Vysočiny, kterou vyhlašuje Krajský úřad kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj 
Vysočina. Jedná se o úklid veřejných prostranství a přírody na Vysočině. 
Úředníci Městského úřadu Velké Meziříčí se do této akce aktivně zapojily ve čtvrtek 12.4.2018. 
Uklízelo se prostranství na Paloukách, podél řeky a protipovodňové zdi ke koupališti a zpět po 
druhém břehu Balinky, přes spodní část ulice Družstevní a zkratkou pod MŠ Nad Plovárnou 
směrem k pivovaru. Celkem se nasbíralo 10 pytlů odpadků. 
Z diskuze vyplynulo podat žádost na Technické služby VM s.r.o. na zvýšení počtu 
odpadkových košů v této lokalitě. 
 
Komise informace o akci Čistá Vysočina bere na vědomí. 
Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
 
4. Dotace z rozpočtu  
 
Dotace z rozpočtu Kraje Vysočina - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na 
podporu a naplňování a propagaci principů Agendy 21 a Zdraví 2020 byla v daném termínu 
podána a je předložena na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina ke schválení. Zastupitelstvo 
Kraje Vysočina při svém zasedání Žádost o poskytnutí dotace na 133.000,- Kč z rozpočtu Kraje 
Vysočina schválilo. 
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5. Den zdraví 
 
Komise projednávala konání Dne zdraví na náměstí, který se uskuteční 11. září 2018. Letošním 
tématem je Život za první republiky ve Velkém Meziříčí. Proběhlo již jednání s neziskovými 
organizacemi o programu. Během celého dne bude uzavřena spodní strana náměstí a část 
parkovacích míst.  
 
Komise schválila žádost o uzavření spodní strany náměstí a části parkovacích míst dne 
11. 9. 2018 na Den zdraví. 
Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
 
6. Soutěž Rozkvetlé město – stanovení pravidel 
 
Komise projednávala pravidla dalšího ročníku soutěže Rozkvetlé město. Termín konání soutěže 
stanovila od 15. června – 15. srpna 2018, s následujícími dvěma kategoriemi – květinová 
výzdoba oken, balkónů a lodžií a květinová výzdoba předzahrádek, které jsou viditelné přímo 
z ulice. Hodnocení bude probíhat odbornou porotou i laickou veřejností. Zhotovené fotosnímky 
výzdoby (i z mobilního telefonu) mohou soutěžící zasílat na zm@velkemezirici.cz nebo osobně 
odevzdat na Turistické informační centrum města Velkého Meziříčí s uvedením adresy 
vyfotografovaného místa. 
 
Komise po projednání schválila výše uvedená pravidla soutěže Rozkvetlé město, která se 
bude konat od 15. června – 15. srpna 2018. 
Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
 
7. Různé 
 
Komise projednávala nové evropské nařízení GDPR a s ním spojené propagování akcí. 
 
 
8. Závěr 
 
Na závěr Vladimír Malec poděkoval všem přítomným za účast. 
 
Termín příštího jednání: 11. 6. 2018  v 16:00 hod. v zasedací místnosti 
Čas ukončení jednání: 17:10 hod.   
 
Zpracoval/a a zapsal/a: 
Ing. Bc. Josef Švec dne 4. 6. 2018                              ………………………………. 
                                                                                                       Podpis 
Ověřil/a a schválil/a: 
Ing. Vladimír Malec dne 11. 6. 2018 
                                                                                      ………………………………. 
                                                                                                       Podpis 
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