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Město Rožnov pod Radhoštěm 

ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ 

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21  

Skupina pro MA21 

Datum a čas: 08/04/2019 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), Lušovský Petr (podnikatelský sektor)  

Garant: Kučera Jan 

Tajemník: Ondruchová Hana 

OMLUVENI: Holý Petr 

 

 
 

BODY JEDNÁNÍ 

 

 

1| Projednání podnětů vzešlých z Veřejného fóra 2018 

Členové komise byli seznámení s jednotlivými podněty, které vzešly z Veřejného fóra. Jednotlivé podněty byly 

garantem komise okomentovány, byl vysvětlen další postup řešení (projednání radou, určení garantů pro jednotlivé 

priority, časový harmonogram).  

2| Audity udržitelného rozvoje: časový harmonogram, zpracování (více informací k tomuto v bodě 5) 

Členové komise byli seznámení s nutností zpracování auditů udržitelného rozvoje. Konkrétně se jedná o 10 

jednotlivých auditů. V roce 2019 jsou zpracovávány 4 audity (životní prostředí, místní ekonomika a podnikání, 

globální odpovědnost a sociální prostředí). Tyto audity byly vypracovány a odevzdány k datu 31. 3. 2019, v současné 

době probíhá kontrola přidělenými auditory. 

3| Plánované aktivity v rámci Zdravého města a MA21 pro měsíc duben, květen a červen 

Členové komise byli seznámení s akcemi, které jsou plánovány a v současné době se pracuje na jejich 

realizaci/přípravě. Jsou to: Den Země, Den zdraví, Férová snídaně, Do práce na kole, Školní fóra na všech školách, 

jejichž zřizovatelem je město a další akce (Veřejná projednání) 

4| Projednání a schválení Hodnotící zprávy (vyhodnocení Plánu zlepšování za rok 2018) 
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Členové komise byli seznámení s vyhodnocením Plánu zlepšování za rok 2018. Na toto téma proběhla diskuze 

a vzešlé dotazy byly zodpovězeny. 

Vyhodnocení plánu zlepšování bylo schváleno všemi členy komise, dále bude postoupeno do schválení radou města. 

 

5| Projednání a schválení Plánu zlepšování pro rok 2019 

Tajemník přítomné seznámil s Vyhodnocením plánu zlepšování za rok 2018, poté byl Plán zlepšování pro rok 2019 

projednán 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).   

Plán zlepšování pro rok 2019 byl schválen všemi členy komise, dále bude postoupeno do schválení radou města. 

 

6| Návrh nového člena komise 

Komise projednala možnost zapojení nového člena/ů. Bylo konstatováno, že by bylo vhodné zapojit členy pohybující 

se v problematice školství. 

7|   Úkoly 

Zaslat tajemníkovi komise v termínu do 12. 4. 2019 návrhy na členy, kteří by byli přínosem do komise (oblast 

školství) 

8|   Diskuze 

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

 

 

ZÁVĚR 

 

Termín 3. zasedání Komise ZM a MA21:  13. 5. 2019 16:30 

 

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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