
 

                                           

 

 

ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA KROMĚŘÍŽ  

A MÍSTNÍ AGENDY 21 
 

Datum a čas jednání:   6. 9. 2017, 16:00 hodin 

Místo:     zasedací místnost MěÚ v Kroměříži, Velké náměstí 115/1 

Účast za komisi ZM a MA21:  viz. prezenční listina 

Omluveni:    Pavel Motyčka, Kamila Sýkorová, Pavlína Cveková, Jitka Margyarics 

 

Cíl jednání: Projednání změn a novinek v kroměřížské místní Agendě a Zdravém městě pro rok 

2018, projednání programu na Týden zdraví, kontrola úkolů z předchozího jednání. 

 

Hlavní body jednání:  

 

V úvodu jednání byla členům komise oznámena personální změna v rámci Městského úřadu 

Kroměříž, která se dotýká ZM a MA21. Pan Mgr. Viliam Staněk se od 1. 10. 2017 nebude zabývat 

místní Agendou 21 a Zdravým městem Kroměříž, ale nadále bude působit jako člen komise. Část 

jeho náplně práce převezme paní Mgr. Iveta Mišurcová, která byla členům komise představena, a 

bylo dohodnuto, že se jednání komise bude účastnit jako host. 

 

Druhým bodem jednání byl rozpočet Zdravého města a MA21 na rok 2018. Přítomnými bylo 

dohodnuto, že na rok 2018 je nutné navýšit rozpočet pro plánované aktivity ZM a MA21, jinak nebude 

možné akce v rozsahu, v jakém proběhly v letošním roce, zrealizovat.  

 

Dále bylo členům komise oznámeno, že RMK schválila jednací řád komise ZM a MA21. 

 

Dalším bodem bylo zhodnocení zrealizovaných akcí ZM a MA21: 

- Do rachoty na kole – květen 2017 – výsledky kampaně představil Viliam Staněk. Bylo dohodnuto, že 

pro velký úspěch kampaně, bude opakována i v roce 2018. 

 

Dále byly projednány akce, které ZM a MA21 bude v následujícím období realizovat: 

- Evropský týden mobility – září 2017, program představil Viliam Staněk, schválen bez připomínek 

- Týden zdraví – říjen, program představila Dagmar Velísková, schválen bez připomínek 

- Výstava „Jeden den s Bantou“ – listopad, výstavu představila Dagmar Velísková, schválena bez 

připomínek 

- Přednáška: Vzdělávání v rozvojových zemích – listopad, představila Dagmar Velísková, schválena 

bez připomínek 

 

Další jednání komise: 8. listopadu 2017, 16:00 hodin, malá zasedací místnost MěÚ v Kroměříži 

 

 

Úkoly vyplývající z jednání:  

 

1. Koordinátorka připraví do RMK usnesení o navýšení rozpočtu na aktivity ZM a MA21 na rok 2018. 

Odpovědnost: Dagmar Velísková 

Kontrolní termín: 8. 11. 2017 

 

 

Zapsala: Dagmar Velísková                                                             Ověřila: Iveta Mišurcová

     


