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Město Rožnov pod Radhoštěm 

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ 

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 + 2. ZASEDÁNÍ DOTAČNÍ KOMISE K PP VII, VIII A IX 

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 

Skupina pro MA21 

Datum a čas: 13/5/2019  16:30 

Místo:  MěÚ Rožnov p. R. 

  Masarykovo náměstí 128

  

PŘÍTOMNI: Předseda: Trčková Alena  

Členové: Kafková Petra (veřejný sektor), Telčer Petr (neziskový sektor), Cihlář Marek (neziskový 

sektor), Holý Petr (podnikatelský sektor), Lušovský Petr (podnikatelský sektor), tajemník komise: 

Ondruchová Hana 

 

DOTAČNÍ KOMISE: Libor Adámek, Ing. Radim Holiš 

NEPŘÍTOMNI: - 

OMLUVENI: - 

 

 
 

BODY JEDNÁNÍ 

 

 

1| zahájení jednání, uvítání členů a pozvaných hostů, schválení programu 

Jednání zahájil tajemník komise společně s předsedkyní komise a přivítali všechny přítomné. Byl projednán 

program zasedání dotační komise i komise Zdravého města a MA21 

 

2| Posouzení žádostí o programové dotace podané v rámci vyhlášeného Programu VII, VIII a IX  

Dotační komise se sešla v plném počtu. Probíhalo postupně posuzování jednotlivých žádostí. Na začátku vždy 

předseda komise shrnul stručně obsah žádosti a poté probíhala diskuse k jednotlivým žádostem. Do pracovní 

tabulky se doplnily navrhované částky po prvním kole jednání a průběžné informace k hodnocení žádostí. 

Následovalo druhé kolo posouzení. Členové komise nepožadovali představení jednotlivých projektů žadateli. 

O všech žádostech bylo rozhodnuto. Zpracovaná tabulka byla předána na odbor školství k dalšímu užití. 
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3| Rozšíření počtu členů komise  

Při realizaci akcí pořádaných v rámci agendy MA21 a Zdravého města projevily níže uvedené osoby zájem stát 

se členy Komise Zdravého města a MA21. Členům komise byly uvedené osoby představeny z hlediska 

profesního zařazení tak i dosavadních zkušeností a proběhlé spolupráce.  

- Bc. Jitka Proroková:  

- Mgr. Lucie Hambálková:  

Následovala diskuze k přínosům, které by výše uvedené osoby přinesly do Komise (dlouholetá spolupráce na 

osvětových akcích k udržitelnému rozvoji, aktivita osob, osoby jsou zástupci škol (ZŠ Pod Skalkou a Středisko 

volného času), což má pro komisi velký přínos, neboť v komisi zástupci škol citelně chybí.  

Dále proběhlo hlasování:  

- 5 členů pro přijetí 

- 1 člen se zdržel hlasování 

Tajemník komise připraví podání do rady města k dalšímu posouzení. 

 

4|   diskuze, náměty a tvorba harmonogramu 

 Proběhla diskuze k dalšímu směrování komise. Předseda komise zašle členům dotazník, na jehož základě 

bude směřována další spolupráce a rozvoj komise. 

 

 

ZÁVĚR 

 

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

 

 

Konec zasedání:  18:00 

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

Zápis ověřila:   Alena Trčková, předseda komise 

Přílohy:   prezenční listina 
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