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Město Rožnov pod Radhoštěm 

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ 

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21  

Skupina pro MA21 

Datum a čas: 10/3/2020  17:00 

Místo:  MěÚ Rožnov p. R. 

  Masarykovo náměstí 128

  

PŘÍTOMNI: Předseda: Trčková Alena  

Členové: Telčer Petr (neziskový sektor), Holý Petr (podnikatelský sektor), Lušovský Petr 

(podnikatelský sektor), Hana Ondruchová, tajemník komise: Dorotíková Iveta 

 

NEPŘÍTOMNI:  

OMLUVENI: Cihlář Marek (neziskový sektor), Kafková Petra (veřejný sektor) 

 

 
 

BODY JEDNÁNÍ 

 

 

1| Zahájení jednání, uvítání členů a schválení programu 
Jednání zahájil tajemník komise společně s předsedkyní komise a přivítali všechny přítomné. Byl projednán 
program zasedání komise Zdravého města a MA21.  
 

2|  Vyhodnocení, projednání a schválení plánu zlepšování za rok 2019 
Hana Ondruchová, tajemnice komise za rok 2019, informuje o aktivitách uvedených v plánů zlepšování za rok 2019. 
Členové komise vznáší podnět na zapojení ZŠ Sedmikráska do aktivity Školních fór pro další rok. Při realizace dalšího 
ročníků školních fór bude ZŠ Sedmikráska oslovena k zjištění jejich zájmů. Pan Holý doporučuje rozeslání splněných 
auditů všem členům komise. Audity za rok 2019 zašle všem členům komise tajemnice komise Iveta Dorotíková.  
Komise projednala bod 7. Realizace veřejných projednání ke konkrétním tématům či k vybraným investičním akcím 
ve městě. Členové komise požadují přehled všech zrealizovaných akcí. Na webových stránkách města jsou 
zveřejněny tiskové zprávy již uskutečněných veřejných projednání. 
https://www.roznov.cz/zdrave%2Dmesto%2Da%2Dma21/ds-1597/p1=21527 
 
PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZA ROK 2019 byl vyhodnocen, projednán a členy komise následně schválen. 

  
3|  Projednání plánu zlepšování pro rok 2020 
Komise bere na vědomí informace týkající se plánu zlepšování pro rok 2020. Členové komise projednali nástroj 
strategického managementu Benchmarking. Z jednání komise vyplývá požadavek na ujasnění Benchmarkingu 
a efektivního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Na základě rozhodnutí tajemnice komise se dalšího zasedání komise 
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zúčastní Mgr. Eva Kolářová. Komise projednala bod 15. realizace osvětových kampaní. O termínech plánovaných 
akcí budou členové komise informování. Vzhledem k momentální situaci se termíny plánovaných akcí přesouvají. 
(doplněno ke dni 20. 5. 2020). Komise projednala podnět na zařazení ZDRAVOTNÍHO PLÁNU MĚSTA do plánu 
zlepšování pro rok 2020. Tento bod bude do plánu zlepšování zařazen. Plán zlepšování bude vzhledem k situaci 
doplněn, upraven a aktualizován a následně projednán s členy komise (doplněno ke dni 20. 5. 2020). Plán zlepšování 
pro rok 2020 bude poté schválen radou města.  
 
4|   Diskuze, náměty a tvorba harmonogramu 
Proběhla diskuze k dalšímu směrování komise. Komise projednala náměty aktivit (myšlenková mapa), které jsou 
součástí přílohy tohoto zápisu. K uvedeným aktivitám, které již město realizuje nebo plánuje realizovat, se vyjádří 
tajemnice komise.  
 

 

ZÁVĚR 

 

Tajemnice komise zašle členům komise Audity za rok 2019. 

Tajemnice komise projedná termín dalšího zasedání komise s Mgr. Evou Kolářovou.  

Vzhledem k momentální situaci, tajemnice komise aktualizuje plán zlepšování pro rok 2020. 

Tajemnice komise k projednanému bodu č. 3 připraví podání do rady města k dalšímu posouzení. 

Tajemnice komise zašle vyjádření k uvedeným aktivitám, které jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Konec zasedání:  19:00 

Zapsala:  Ing. Iveta Dorotíková, tajemník komise  e-mail: iveta.dorotikova@roznov.cz 

Zápis ověřila:   Alena Trčková, předseda komise 

Přílohy:   prezenční listina; náměty aktivit Zdravého města 
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