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Město Rožnov pod Radhoštěm 

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ 

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 + 1. ZASEDÁNÍ DOTAČNÍ KOMISE K PP VII, VIII A IX 

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 

Skupina pro MA21 

Datum a čas: 25/2/2019. 16:00 

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)  

DOTAČNÍ KOMISE: Libor Adámek, Ing. Radim Holiš 

- V čase 16:45 se připojili ke komisi, z důvodu posouzení dotačních žádostí 

Garant: Kučera Jan 

Tajemník: Ondruchová Hana 

HOSTÉ: Šnajdarová Dagmar (koordinátor MA21) 

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. Zasedání komise 

dle jednacího řádu minimálně 3x ročně, avšak přání aby se komise scházela častěji s ohledem na plánování akcí 

v rámci aktivit ZM a MA21 v závislosti na aktuální potřebě 

 

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

(dle jednacího řádu) 

Jelikož se jednalo o první zasedání komise, proběhlo představení jednotlivých členů komise, jejich očekávání a 

vize. Členové měli k dispozici Jednací řád komisí a Zásady pro poskytování dotací, tyto byly členům zaslány již před 

samotným jednáním komise. 
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předseda komise:  

Alena Trčková,  

členové komise za veřejný sektor:  

Petra Kafková 

členové komise za neziskový sektor:  

Marek Cihlář 

Telčer Petr 

členové komise za komerční sektor:  

Holý Petr 

Lušovský Petr 

tajemník komise:  

Hana Ondruchová, asistent koordinátora MA21, MěÚ RpR 

garant komise: 

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

 

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 

 

Tajemník prezentoval základní principy MA21 a Národní sítě Zdravých měst.  

 

5| seznámení s Vyhodnocením plánu zlepšování za rok 2018, projednání Plánu zlepšování pro rok 2019  

Tajemník přítomné seznámil s Vyhodnocením plánu zlepšování za rok 2018, poté byl projednám Plán 

zlepšování pro rok 2019 dle kritérii pro splnění kategorie C. Dále informoval o nutnosti splnění 10 auditů 

udržitelného rozvoje v termínu do 2/2021. V současné proběhlo přihlášení ke 4 auditů udržitelného rozvoje 

a to: Audit životního prostředí, Audit sociálního prostředí, Audit globální odpovědnosti a Audit místní 

ekonomiky a podnikání. Tyto 4 audity by měly být vyhotoveny a odevzdány k posouzení do konce 

března 2019. Na základě hodnocení externím auditorem bude do září 2019 probíhat hodnocení, případně 

doplňování nebo vysvětlování jednotlivých bodů auditů. Zbývajících 6 auditů bude zpracováno v příštím roce 

(Audit správy věcí veřejných, Audit udržitelné výroby a spotřeby, Audit dopravy, Audit zdraví, Audit 

vzdělávání a výchovy, Audit kultury a volného času).   

 

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

tajemník komise představil hlavní rámec úkolů komise: 

⎯ dohled na procesy ZM a MA21 
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⎯ 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 C), dohled nad jeho implementací a jeho vyhodnocením 

 

7| představení aktivity Veřejné fórum 

Dle programu bylo v plánu seznámit přítomné z výstupy veřejného fóra 2018. Z důvodu plánovaného zasedání 

dotační komise (od 16:45) tento bod nebyl splněn. Byla pouze představená aktivita. Výstupy veřejného fóra 

budou členům komise ZM a MA 21 zaslány elektronicky. K jednotlivým bodům se můžeme vrátit a probrat je 

v následujícím termínu zasedání komise.  

- 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) 

- termín konání veřejného fóra 2019 bude doplněn 

 

 

8|   posuzování 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. 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. 

 

9|   diskuze, náměty a tvorba harmonogramu 

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

 

Trčková:  zasedání komise dle jednacího řádu minimálně 3x ročně, avšak přání, aby se komise 

scházela častěji s ohledem na plánování akcí v rámci aktivit ZM a MA21 v závislosti na 

aktuální potřebě 
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ZÁVĚR 

 

Termín 2. zasedání Komise ZM a MA21:  18. 3. 2019 16:00 

 

 

 

Konec zasedání:  18:50 

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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