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Město Rožnov pod Radhoštěm 

ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ 

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 

Skupina pro MA21 

Datum:      25/10/2017 

Místo:  MěÚ Rožnov p. R. 

  Masarykovo náměstí 128

  

PŘÍTOMNI: Předseda: Proroková Jitka (veřejný sektor) 

Členové: Cihlář Marek (člen – veřejný sektor), Jbaili Alena (neziskový sektor), Malotová Erika 

(veřejný sektor), Mikulenková Sylva (neziskový sektor), Valasová Aneta (člen – neziskový sektor), 

Votrubová Edita (veřejný sektor) 

Garant: Kučera Jan 

Tajemník: Šnajdarová Dagmar 

OMLUVENI: Sobková Tereza (komerční sektor) 

HOSTÉ: Bordovská Hana (odbor rozvoje MěÚ)  

 
 

BODY JEDNÁNÍ 

 

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

Jednání zahájil tajemník komise a představil předem avizovanou náplň jednání: 

1| diskuze k proběhlému Veřejnému fóru (zpětná vazba, návrhy na zlepšení do příštího roku, termín 

příštího fóra) 

2| sestavení a doladění navrženého dokumentu tzv. Plánu zlepšování 

3| prostor pro dotazy a návaznou diskuzi 

 

1| představení diskuze k proběhlému Veřejnému fóru  

Jednotlivými členy bylo zhodnoceno první veřejné fórum, které se konalo 4. 10. 2017 a kterého se zúčastnilo 

téměř 100 lidí. V porovnání s jinými městy s obdobným počtem obyvatel byla na tomto veřejném fóru 

nadprůměrná návštěvnost. 

Nutností je lépe zvolit prostor a jeho rozvržení vzhledem k očekávané účasti, stejně tak přerozdělit tematická 

hnízda na základě zkušenosti z proběhlého fóra (slabší a silná témata) 

Veřejné fórum členové komise ohodnotili jako inspirativní, s dobrou atmosférou, lidé mají dobrý pocit z toho, 

že mohou své náměty a připomínky vyjádřit nahlas.  

Pro příští konání veřejného fóra se plánuje „stůl mladých“, za účelem zaujetí mladší generace. Bude i větší 

propagace této akce ve školních zařízeních. 
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Pokusit se správně zvolenou formou oslovit střední generaci občanů, kteří na fóru chyběli (spolupráce s PR 

místních firem, informování rodičů žáků škol – propagace ve školách, hlídání dětí – program pro děti souběžný 

s akcí) 

Byla vznesena připomínka, že ve vybraných prioritách jsou i akce, které jsou již v řešení a zabraly tím místo pro 

jiné priority, nicméně se tímto potvrdilo, že již řešené akce jsou strategické a mají význam.  

Proběhlo zhodnocení v současné době probíhající internetové ankety navazující na Veřejné fórum, která je 

spuštěna na adrese www.roznov.cz/dotazniky.      

 

2| sestavení a doladění navrženého dokumentu tzv. Plánu zlepšování 

Byl projednán Plán zlepšování města Rožnov pod Radhoštěm tj. seznam aktivit v rámci udržitelného rozvoje na 

rok 2018, na základě čehož by mohlo následovat posunutí do vyšší kategorie MA21. V současné době jsou 

plněna kritéria ke splnění kategorie D. 

Poznámky k jednotlivým bodům/úkolům Plánu zlepšování města pro rok 2018: 

2. Byla konzultována možnost koordinace – navýšení úvazku Koordinátora projektu ZM a MA21 případně 

navýšení osoby (asistenta) za účelem nutného rozvoje/zastupitelnosti v oblasti ZM a MA21.  

Bylo hlasováno o doporučení Radě města zvážit navýšení úvazku Koordinátora ZM a MA ze současného 

0,2 na dobu určitou do 31. 12. 2018 (projekt Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě 

Rožnov pod Radhoštěm (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002999) na minimálně 0,5 na dobu neurčitou  

pro ukotvení funkce v rámci městského úřadu/města a rozšířit pracovní náplň u dalšího zaměstnance 

MěÚ o plnění úkolů v rámci zavádění místní Agendy 21, principů udržitelného rozvoje města a požadavků 

Národní sítě zdravých měst, jejíž je město členem. 

Hlasování (7 osob s právem hlasovat): PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

5. V následujícím období bude probíhat čerpání a výměna zkušeností a dobré praxe za účelem získání 

inspirace a zkušeností z jiných měst.  Podpůrná asociace NSZM poskytuje dobrou praxi. 

7. Je nutné pracovat na aktivním zapojení veřejnosti, realizovat projednávání nejméně 2x ročně, tyto setkání 

s veřejností již probíhají delší dobu za účelem projednání konkrétních témat i investičních akcí. Tyto akce je 

i nadále potřeba medializovat. 

8. Je nutné zvolit termín konání veřejného fóra v roce 2018. Připadají v úvahu měsíce červen případně 

začátek září. Zvolení termínu bude diskutováno na příštím jednání Komise. Povinnost nahlásit  

a zarezervovat termín v rámci NSZM do konce roku 2017. 

9. Za účelem zapojení mládeže bude snaha v měsíci únoru nebo březnu uspořádat školní fóra (nabízená 

služba NSZM). Školám bude tato služba nabídnuta a představena. 

Rožnovský parlament v současné době již funguje. Ve školním roce 2017/2018 proběhly zatím 2 schůzky, 

kdy žáci základních a středních škol řešili organizaci Dne zdraví 2018 (SVČ) a na druhém setkání byla řešena 

pocitová mapa města (město – Kristýna Kosová). Snahou je dát parlamentu řád a rozšířit povědomí  

o existenci parlamentu a možnosti zapojení, a tématiku veřejného dění na jednotlivých školách v Rožnově. 

http://www.roznov.cz/dotazniky
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10. Námětem pro další komisi je najít správný prostředek za účelem propagace, prezentace a medializace 

činností o akcích ZM a MA21 (pro získání partnerů před akcí, pro oslovení účastníků, pro prezentaci výstupů 

a výsledků po konání aktivity). 

12. V rámci aktivit ZM a MA21 by mělo docházet ke spolupráci tří sektorů: sektoru veřejného, sektoru 

podnikatelského spolu s občanským sektorem. Námětem pro diskuzi na další Komisi je problematika 

navázání partnerství a utvoření sítě spolupracujících subjektů včetně zvolení účinných komunikačních 

kanálů. 

13. Jsou organizovány osvětové kampaně, na nichž dochází k výše uvedené spolupráci sektorů. Mezi 

pravidelně pořádané kampaně patří Den Země, Ukliďme Česko, Den Zdraví, Férová snídaně (Fair trade). 

Byla vedena diskuze o případných dalších kampaních například Mezigenerační den (Pochod všech generací) 

i o možnosti zapojit se do kampaně Fairtradová města (http://www.fairtradovamesta.cz/ft_mesta).  

V současné době město již některá kritéria Fairtradového města splňuje (možnost přihlášení mezi aspiranty 

na tento status).     

14. Zapojením výše zmiňovaných tří sektorů dochází k realizací aktivit za účelem udržitelného rozvoje. Mezi 

realizované aktivity patří Dny sociálních služeb, Jarmark neziskových organizací, Dny duševního zdraví  

a Snídaně s podnikateli, kterou by bylo vhodné doplnit o účast neziskového sektoru nebo připojit téma 

společenské odpovědnosti firem a firemní filantropie. 

Další již běžně pořádané akce, které je možné zařadit do aktivit v duchu udržitelného rozvoje, jsou 

Rožnovská olympiáda, Rožnováci v záři reflektorů, T-mobile běh, Noční běh 

Nově vytvořenými aktivitami pro rok 2018 pak bude tzv. Den Pohody (tematika, náplň a program bude 

vytvořen na dalším jednání Komise). Ke zvážení je uspořádání akce na principu charitativní události (koncert, 

ples)  

15. Nově by pro rok 2018 měl být vyčleněn rozpočet pro hrazení nákladů za realizaci aktivit v rámci ZM  

a MA (odbor rozvoje) 

Komisi ZM a MA21 bude svěřena pravomoc rozhodovat o rozdělení programu podpory MA21 a ZM 

(financování aktivit NO souvisejících s tématem udržitelného rozvoje nebo v souladu se ZM a MA21) 

  

Finální verze Plánu zlepšování pro rok 2018 bude zaslána jednotlivým členům Komise k vyjádření souhlasného 

stanoviska. Následně bude předložena Radě města k posouzení a schválení. 

  

http://www.fairtradovamesta.cz/ft_mesta
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ZÁVĚR A ÚKOLY 

 

Usnesení a doporučení radě města  Komise ZM a MA21 doporučuje Radě města zvýšení úvazku 

Koordinátora ZM a MA ze současného 0,2 na dobu určitou do 31. 12. 2018 

(projekt Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě 

Rožnov pod Radhoštěm CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002999)  

na minimálně 0,5, a zároveň rozšířit pracovní náplň u dalšího zaměstnance 

MěÚ o plnění úkolů v rámci zavádění místní Agendy 21 a zdravých měst. 

 

Předložení dokumentu „Plán zlepšování města pro rok 2018“ na Radu města ke schválení 

      v zodpovědnosti Koordinátora a Politika ZM a MA21 

      nejpozději na Radu města konanou 24. 11. 2017 

 

3. jednání Komise ZM a MA21:   Termín - 17. 1. 2018 16:00  

 Náplň - tvorba systému pro vznik sítě partnerů ve městě a navržení 

procesu komunikace s partnery v rámci aktivit ZM a MA21. Zvolení 

termínu konání Veřejného fóra 2018, diskuze nad formami prezentace  

a medializace ZM a MA21. 

 

 

 

Zapsala: Hana Bordovská   hana.bordovska@roznov.cz  

Zpracovala: Dagmar Šnajdarová, tajemník komise dagmar.snajdarova@roznov.cz 
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