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Město Rožnov pod Radhoštěm 

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ 

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21  

Skupina pro MA21 

Datum a čas: 16/12/2019 16:00 

Místo:  MěÚ Rožnov p. R. 

  Masarykovo náměstí 128

  

PŘÍTOMNI: Předseda: Trčková Alena  

Členové: Kafková Petra, Telčer Petr, Cihlář Marek, Lušovský Petr, Holý Petr 

Tajemník: Ondruchová Hana 

HOST:  Dorotíková Iveta (asistent koordinátora Zdravého města a MA1) 

  

 

 
 

BODY JEDNÁNÍ 

 

 

1| ZHODNOCENÍ ROKU 2019 

Byly zhodnoceny realizované akce v rámci MA21 a Zdravého města (Den Země, Den zdraví, Férová snídaně, Do 

práce na kole, Školní fóra, Rožnovský parlament dětí a mládeže, Dny sociálních služeb a sociální jarmark, Veřejná 

projednání – realizace dle aktuální potřeby). 

Byla splněna kritéria kategorie D v rámci hodnocení Cenia, nutné abychom mohli plnit kategorii C, tato byla rovněž 

splněna. Rovněž byly splněny 4 audity udržitelného rozvoje (audit životního prostředí, audit místní ekonomiky 

a podnikání, audit sociální a audit globální odpovědnosti). Splněním výše uvedeného bylo dosaženo kategorie C* 

v rámci hodnocení Cenia. 

2| PROGRAM AKCI 2020 

Akce připravované v rámci aktivit ZM a MA: 

Den Země 24. 4. 2020, Férová snídaně 9. 5. 2020, Den zdraví 21. 5. 2020, Do práce na kole 2020 květen 2020, Školní 

fora – dle zájmu jednotlivých škol, Rožnovský parlament dětí a mládeže, Dny sociálních služeb a sociální jarmark, 

veřejná projednání – dle vzniklé potřeby a zadání.  

Akce a aktivity je nutné plánovat a realizovat do konce 10/2020 tak, aby byla splněna kritéria D a C, dále pak 

všech 7 níže uvedených auditů tak, aby byla splněna kategorie C***. Toto hlídá koordinátor ZM a MA21.  

Nezbytné splnit níže uvedené audity 
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- Audit správy věcí veřejných 
- Audit územního rozvoje 
- Audit udržitelné výroby a spotřeby 
- Audit dopravy 
- Audit zdraví 
- Audit vzdělávání a výchovy 
- Audit kultury a volného času 

 
3| PLÁNOVANÉ ZMĚNY V ROCE 2020 

Změna v personálním obsazení na pozici koordinátora ZM a MA21.  

4| Dotazník dle zadání předsedkyně komise 

Předseda komise vyhotovil dotazník pro členy komise, otázky týkající se směřování a zaměření na rámcová témata, 

kterými se budou členové zabývat (např. p. Holý – dřevo a lesy, zalesňování, p. Cihlář – fairtradové město, 

p. Lušovský – kvalita potravin + sdílená doprava, p. Telčer – voda v krajině, ve městě). 

Na dalším zasedání v lednu budou předsedkyní rozděleny úkoly vyplývající z vyhodnocení dotazníku (provede 

předseda komise).  

Dále je plánováno posuzování žádostí o dotace + individuální žádosti v rámci programové podpory. 

5|   Diskuze 

K jednotlivým bodům probíhala diskuze průběžně, dotazy zúčastněných byly zodpovězeny.  

 

 

ZÁVĚR 

 

Termín 1. zasedání Komise ZM a MA21 v roce 2020:  leden 2020 

 

Konec zasedání:  18:10 

Zapsala:  Mgr. Hana Ondruchová, tajemník komise E-mail: hana.ondruchova@roznov.cz 

 

mailto:hana.ondruchova@roznov.cz

