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Město Rožnov pod Radhoštěm 

  

Zápis č. 3 

 

Datum zasedání komise: 22. 2. 2023 

Místo zasedání: malá zasedací místnost MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 

Předsedající: Lenka Filipenská 

Tajemník: Bc. Lucie Janků 

Přítomni členové: Kamil Mikula, Bohuslava Pajurková, Ing. Petr Lušovský, Monika Santovjáková, 

Václav Liška, Marie Babincová, Mgr. Aneta Valasová 

Omluvení členové: Ing. Petra Kafková  

Neomluvení členové:  

Přizvané osoby: Ing. Jan Kučera, MSc. 

 

Začátek zasedání: 16:30 

 

Program jednání: 

1) Vyhodnocení plánu zlepšování za rok 2022 v rámci Zdravého města 

2) Plán zlepšování na rok 2023 v rámci Zdravého města 

3) Sepsání, úprava a odhlasování usnesení na Radu města 

 

Zápis jednání 

Předsedkyně komise Lenka Filipenská uvedla schůzku komise, nastínila a přiblížila předcházející 

zasedání komise. Předala slovo Janu Kučerovi, starostovi města, aby upřesnil informace o jednání komise, 

jaké mají být výstupy a jejich kompetence. Pokud bude komise jednat o něčem, co ji přijde důležité, tak přijme 

usnesení a předá tajemníkovi komise, aby předal informace ke zpracování na RM. Také je pro město 

přínosem, aby komise participovala na Dnech Země, Dnech Zdraví.  

1) Následovalo představení plánu zlepšování Zdravého města za rok 2022, vyhodnocení 

plánu zlepšování za rok 2022. 

2) Následovalo nastínění a konzultace nového plánu zlepšování na rok 2023. Celou agendu 

představila tajemnice komise Lucie Janků, která je zároveň koordinátorkou Zdravého 

města, informace doplňoval pan starosta Jan Kučera.  

Aneta Valasová – připomínkovala sloučení komise MA21 a životního prostředí a navrhovala sloučení témat 

ku prospěchu všech. 

Komise MA21 a Životního prostředí Rady města Rožnov pod Radhoštěm 
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Město Rožnov pod Radhoštěm 

Jan Kučera sdělil informaci, že nemáme, který by se na odboru životního prostředí přímo zabýval tématem 

životního prostředí. Veškerá agenda se řeší přes podněty na RM, správu majetku – zeleň, investice – 

zadržování vody a není to primárním úkolem kolegů. 

Paní Monika Santovjáková se dotázala, jak se budou řešit úkoly, termíny nebo usnesení z komise. Pan starosta 

Jan Kučera reaguje – komise je poradním orgánem Rady města, není zde od toho, aby radu úkolovala, ale 

optimální stav řešení je zadávat věcné podněty – nové aktivity do plánu zlepšování v rámci Zdravého města. 

Vznikla diskuze ohledně nových podnětů na další období MA21 a Zdravého města: 

- zapojení středních škol do Rožnovského parlamentu dětí a mládeže 

- setkání se zemědělci 

- představit a dát do povědomí dobrou praxi v našem městě – zadržování vody v krajinách 

- forma propagace – zvážit ještě další možnosti propagace 

- pošta – doručování spektra, paní Pajurková zmínila, že k ní nechodí spektrum a není zařízeno 

- Václav Liška – pěšky do školy – neefektivní akce, lidé jezdí autem až ke vchodu i přes městskou 

policii, nějakým způsobem zlepšit a koncipovat akci a vymyslet jinou formu Pěšky do školy - Lenka 

Filipenská navrhovala akci upravit s podobným konceptem, jako funguje Do práce na kole. Jan 

Kučera k tomu dodal, že v rámci Do práce na kole se mapuje terén na jízdy a dopad z akce – 

vytvořit aplikaci a dát to do povědomí – děti to vtáhne a budou chodit (soutěžit), GPS – vytvořit 

aplikaci. Nejnebezpečnější místo u Vídečské (stojan), základem je zlepšit situaci, aby se dítě cítilo 

bezpečně. 

- ČSOP – výjezd pro seniory a děti 

- Lenka Filipenská – chybí mezigenerační propojení – reakce tajemnice komise, že se momentálně 

zařazuje V rámci soutěže o projekt Obce přátelské rodině a seniorům 2023. 

- Vzniklo řešení na situaci ohledně ptactva a zastávek – osvětová akce Ptákovina roku – Komise 

doporučuje řešit tuhle problematiku v rámci Dne ptákovin. 

 

Aneta Valasová si vzala slovo ohledně výstupu ze zastupitelstva – granty a jejich záležitosti, projednala by je 

více do hloubky. 

Dále navazoval pan Václav Liška ohledně sanace skládky - jedná se s muzeem o dotaci, poslední zpráva byla 

v lednu 2023, došlo na jednání s muzeem a pravděpodobně by měla být skládka sanována (kompletně) jde 

mi o to, že nevíme, jestli to určitě bude, protože to muzeum se k tomu staví nějak a není schopné vyjednat 

dotaci 
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Jan Kučera navrhl informativní schůzku s občany a muzeem, dotáhnout informace a udělat to na úřadě 

Monika Santovjáková reaguje: jako jeden z nejhlavnějších bodů považuji informace obyvatel Tylovic ohledně 

sanace – tip a styl informací – chybí linka a návaznost a priorita informací, je to tak zásadní a je za potřebí 

průběžně informovat, jak to probíhá. Stejně tak záležitosti ohledně kulturního centra - mnoho lidí se pá, včera 

jsem se dívala na zastupitelstvo a informace nejsou. 

Kamil Mikula reaguje – odtěžena skládka se táhne/netáhne už nějakou dobu, navrhuju řešení co nejrychleji, 

aby mělo pro Tylovice efekt.  

Valasová navrhuje, aby se komise usnesla, že bychom mohli dostat informaci k sanaci skládky. 

 

V rámci jednání se komise MA 21 a životního prostředí seznámila se situací sanace skládky a doporučuje 

podat žádost na RM ohledně informace, jaký je další postup ze strany Města. 

Usnesení: Komise MA21 a životního prostředí žádá o informaci k sanaci skládky Tylovice. 

 (hlasování 8-0-0) 

 

Paní Valasová navazuje na téma a řeší téma výskyt Bobra a záležitosti kolem toho, příjde se sama informovat 

na MěÚ. 

 

Předsedkyně komise MA21 navrhla společně s tajemnicí Program na příště a termín dalšího zasedání 

projednala s panem starostou. 

- Příprava akcí na období jaro/léto (představení, zapojení, implementace – představí Lucie 

Janků)  

- Finalizace plánu zlepšování 2023 

- Diskuze (různé) 

Další zasedání proběhne 3. 4. 2023 v 17:00 

 

Konec zasedání: 19:00 

Ověřil: Lenka Filipenská, předsedkyně 

Zapsal: Bc. Lucie Janků, tajemník komise 

Přílohy: prezenční listina 


