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Město Rožnov pod Radhoštěm 

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ 

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 

Skupina pro MA21 

Datum:      28/8/2017 

Místo:  MěÚ Rožnov p. R. 

  Masarykovo náměstí 128

  

PŘÍTOMNI: Předseda: Proroková Jitka (veřejný sektor) 

Členové: Jbaili Alena (neziskový sektor), Malotová Erika (veřejný sektor), Mikulenková Sylva 

(neziskový sektor, vz. Paní Sehnalové Jiřiny), Sobková Tereza (komerční sektor), Votrubová Edita 

(veřejný sektor) 

Garant: Kučera Jan 

Tajemník: Šnajdarová Dagmar 

NEPŘÍTOMNI: Cihlář Marek (člen – veřejný sektor), Valasová Aneta (člen – neziskový sektor) 

OMLUVENI: Cihlář Marek (člen – veřejný sektor), Valasová Aneta (člen – neziskový sektor) 

HOSTÉ: Kozel Petr (garant MA21) 

 
 

BODY JEDNÁNÍ 

 

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

Jednání zahájil garant komise Jan Kučera společně s předsedkyní komise Jitkou Prorokovou a přivitál hosta 

jednání pana Petra Kozla (garant klíčové aktivity MA21 v rámci projektu „Modernizace a zefektivnění 

výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm“) 

 

2| představení složení Komise zdravého města a MA21 a jednotlivých členů a jejich povinností a rolí  

(dle jednacího řádu) 

Proběhlo představení jednotlivých členů komise a Jednacího řádu komisí: 

předseda komise:  

Jitka Proroková, Středisko volného času Rožnov p.R. 

členové komise za veřejnou sektor:  

Edita Votrubová, Mateřská škola Na Zahradách 

Erika Malotová, Základní škola 5. května 

Marek Cihlář, občan Rožnova pod Radhoštěm 
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členové komise za neziskový sektor:  

Alena Jbaili, Iskérka o.p.s. 

Aneta Valasová, Zdravý Rožnov, z.s. 

Jiřina Sehnalová, Klub seniorů Rožnov p.R., o.s (v zastoupení paní Sylva Mikulenková) 

členové komise za komerční sektor:  

Tereza Sobková, ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o. 

tajemník komise:  

Dagmar Šnajdarová, koordinátor MA21, MěÚ RpR 

garant komise: 

Ing. Jana Kučera, MSc., politik MA21, místostarosta města RpR 

 

Paní Jiřina Sehnalová písemně oznámila svou rezignaci a návrh na nahrazení v komisi paní Sylvou Mikulenkovou 

 předseda komise Jitka Proroková předloží prostřednictvím tajemníka Dagmar Šnajdarové Radě města  

ke schválení návrh na odvolání paní Jiřiny Sehnalové a zvolení paní Sylva Mikulenkové jako nového člena 

komise 

Hlasování:  PRO: 5  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

 

3| představení hlavních principů Komise jako poradního orgánu rady města 

Jan Kučera seznámil přítomné s principy a oblastmi působností poradních orgánu Rady města – komisemi 

 

4| představení principů Místní agendy 21 (MA21) a Národní sítě zdravých měst 

Host Petr Kozel (garant klíčové aktivity MA21 v rámci projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné 

správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm“) prezentoval základní principy MA21 a NSZM, a také rámec 

kritérií pro dosažení kategorie D 

 

5| představení hlavních úkolů a činností, kterými bude Komise pověřena 

tajemník komise Dagmar Šnajdarová společně s hostem Petrem Kozlem představila hlavní rámec úkolů komise: 

 dohled na procesy ZM a MA21 

 vytvoření mezisektorového partnerství – komunikace a spolupráce v otázkách ZM a MA21 

 sestavení ročního tzv. Plánu zlepšování – realizace aktivit v rámci ZM a MA21 (min. v rozsahu pro splnění 

kritérií kategorie D), dohled nad jeho implementací a jeho vyhodnocením 
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6| představení aktivity Veřejné fórum 

Veřejné fórum je jedna z aktivit v rámci ZM a MA21 = týmové veřejné projednání komunitního / strategického 

/ akčního plánu se zájemci z řad veřejností (50-150 osob) 

 diskuze k problémům v týmu u tematicky zaměřených stolů/hnízd, zapsání všech námětů od veřejnosti  

na zapisovací arch dle témat, hlasování o dvou (až třech) námětech u každého hnízda, která se zařadí  

do užšího hlasování o 10 největších problémech města 

 před fórem organizační schůzka (nepovinná pro členy komise) 

 4. 10. 2017 16:30 termín konání  

 

 

7| diskuze, náměty a tvorba harmonogramu 

Šnajdarová zasedání komise cca 6x ročně v závislosti na aktuální potřebě 

Jbaili  požadavek, aby se nastavily termíny zasedání komise dopředu pro delší časový interval 

 

Jbaili  upozornění na nutnost dobré propagace Veřejného fóra i jiných aktivit MA21 

doporučení využití jiných akcí města k prezentaci aktivit ZM a MA21 (např. Sociální Jarmark) 

doporučení k využití vývěsek na sídlištích (např. 1. máj) a jiných venkovních prostorů (ploty 

partnerských subjektů) 

Proroková  upozornění na problém s komunikací informací mezi subjekty 

požadavek na vytvoření systému pro efektivní komunikaci s maximálním dosahem  

pro všechny, kteří se k informaci potřebují nebo chtějí dostat 

Kučera v rámci blížících se akci vznikne prostor pro vytvoření databáze/seznamu neziskových 

organizací a subjektů se zájmem o tyto informace, či seznam cílových skupin, které se  

pro tyto aktivity oslovují 

Šnajdarová na webu by pak měla vzniknout platforma s kontakty na potřebné subjekty. Souvisí 

s vytvořením partnerství mezi subjekty a sektory 

 

 

ZÁVĚR 

 

Termín 2. zasedání Komise ZM a MA21:  25. 10. 2017 16:00 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Dagmar Šnajdarová, tajemník komise E-mail: dagmar.snajdarova@roznov.cz 
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