ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA KROMĚŘÍŽ
A MÍSTNÍ AGENDY 21
Datum a čas jednání:
Místo:
Účast za komisi ZM a MA21:
Omluveni:

24. 5. 2017, 16:00 hodin
malá zasedací místnost MěÚ v Kroměříži, Velké náměstí 115/1
viz prezenční listina
Pavel Motyčka, Kamila Sýkorová

Cíl jednání: Projednání změn a novinek v kroměřížské místní Agendě pro rok 2017, projednání
Akčního plánu zlepšování na rok 2017 a projednání realizace projektu Zvyšování profesionality a
kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži.
Hlavní body jednání:
V úvodu jednání byl členům komise představen a následně všemi přítomnými vzat na vědomí
„Jednací řád komise Zdravého města a místní Agendy 21.“
Druhým bodem jednání bylo seznámení komise s podmínkami projektu Zvyšování profesionality a
kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži, který se již realizuje. Dále byl představen Akční plán
zlepšování pro rok 2017 a předložena Hodnotící zpráva za rok 2016.
Dále byly členům komise prezentovány výsledky jednotlivých fór s občany:
Studentské fórum – 21. 11. 2016
Školní fórum – 27. 1. 2017
Veřejné fórum – 29. 3. 2017
Poté byl členům představen program „Podpora občanské aktivity pro komunitu.“
Dalším bodem jednání bylo projednání realizace výstavy, kterou nám nabídla společnost ShineBean,
s názvem Jeden den s Bantou. Na realizaci výstavy se členové bez výhrad shodli. Bylo dohodnuto, že
výstava se uskuteční v listopadu 2017 v Knihovně Kroměřížska.
Dalším bodem bylo projednání kampaní a akcí ZM a MA21:
- Do rachoty na kole – květen 2017, průběžné zhodnocení akce
- Evropský týden mobility – září 2017, nástin programu
- Týden zdraví – promyslet navrhované aktivity
- cyklojízda do Kurovic společně s městem Otrokovice – červen 2017
Posledním bodem jednání bylo připomínkování, že v komisi není zástupce Odboru kultury a
cestovního ruchu. K tomuto tématu se vedla diskuze, ve které Dagmar Velísková osvětlila členům
komise hlavní důvody, proč není přítomen nikdo z Odboru kultury a cestovního ruchu. Přesto bylo
dohodnuto, že se koordinátorka pokusí na příští zasedání komise oslovit vedoucího Odboru kultury a
cestovního ruchu a požádat ho, zda by se zúčastnil jednání jako host.
Úkoly vyplývající z jednání:
1. Koordinátorka připraví do RMK jednací řád komise ZM a MA21 na schválení.
Odpovědnost: Dagmar Velísková
Kontrolní termín: 6. 9. 2017

2. Zajištění výstavy s názvem Jeden den s Bantou.
Odpovědnost: Dagmar Velísková
Kontrolní termín: 6. 9. 2017
3. Vyhodnocení kampaně Do rachoty na kole
Odpovědnost: Viliam Staněk
Kontrolní termín: 6. 9. 2017
4. Seznámit s programem kampaně: Evropský týden mobility
Odpovědnost: Viliam Staněk
Kontrolní termín: 6. 9. 2017
5. Promyslet, navrhnou aktivity na Týden zdraví
Odpovědnost: všichni
Kontrolní termín: 6. 9. 2017
6. Přizvat vedoucího Odboru kultury a cestovního ruchu na příští zasedání komise.
Odpovědnost: Dagmar Velísková
Další jednání komise: 6. září 2017, 16:00 hodin, zasedací místnost MěÚ v Kroměříži

Zapsala: Dagmar Velísková

Ověřil: Viliam Staněk

