
 

                                           
 

 

ZÁPIS ZE 4. JEDNÁNÍ  

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA KROMĚŘÍŽ  

A MÍSTNÍ AGENDY 21 

 

Datum a čas jednání:   25. 9. 2019, 15:00 hodin   

Místo:     zasedací místnost Městské policie – 1. patro - krizová místnost,  

                                                    Velké náměstí 33/11, 767 01 Kroměříž 

Účast za komisi ZM a MA21:  viz. prezenční listina 

Omluveni:  Vratislav Krejčíř, Darina Křenková, Michal Řezáč, Jiří Tesař, Mgr. 

Alice Juračková 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání 

3. Zhodnocení žádosti z 2. kola, podané v rámci programu „Podpora občanské aktivity pro 

komunitu“ včetně prezentace žadatele - Žádost č. 6 – Hana Kavanová – Podpora folkloru v KM 

4. 10 P – priority města – návrh na usnesení: doporučení tří priorit k řešení Radě města Kroměříže 

(viz. příloha – Veřejné fórum) – Mgr. Iveta Mišurcová 

5. Letní škola Zdravých měst 2020 – hostitelské město Kroměříž 3. – 5. 6. 2020 – návrh na 

usnesení: doporučení Radě města Kroměříže schválit uspořádání Letní školy Zdravých měst 3. 

– 5. 6. 2020 v Kroměříži - Ing. Michaela Jiříková 

6. Zhodnocení akce Evropský týden mobility Kroměříž 2019 (13. 9. 2019 – 21. 9. 2019) – Ing. 

Michaela Jiříková 

7. Představení akce Den seniorů (2. 10. 2019) – Ing. Michaela Jiříková 

8. Klub Starý pivovar – informace o dostupnosti prostor Klub Starý pivovar a diskuse  

o možnostech jeho využití – Mgr. Daniela Hebnarová 

9. Různé – informace z aktivit radnice  

10. Diskuse 

11. Ukončení jednání 

 

Průběh jednání:  

 

1. Zahájení jednání - přítomné přivítala na čtvrtém jednání komise předsedkyně PhDr. Jana 

Pšejová  a přivítala hosty: místostarostku Mgr. Danielu Hebnarovou, vedoucí odboru 

regionálního rozvoje Ing. Simonu Prečanovou a paní Hanu Kavanovu. Předsedkyně dále 

uvedla, že dnešní Komise ZM a MA21 není usnášeníschopná, protože se jednání zúčastnily  

4 členky Komise. Dále uvedla, že zapisovatelkou zápisu bude Ing. Michaela Jiříková  

a ověřovatelkou zápisu bude Mgr. Iveta Mišurcová. 

 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání - úkoly z minulých jednání nebyly. 

 

3. Zhodnocení žádosti z 2. kola, podané v rámci programu „Podpora občanské aktivity pro 

komunitu“ včetně prezentace žadatele - Žádost č. 6 – Hana Kavanová – Podpora folkloru 

v KM - nejdříve se zhodnotila žádost z 2 kola a poté paní Hana Kavanová dostala slovo, aby 

svou žádost lépe představila. Podrobnější představení je i v písemné formě (viz. příloha). 

 



 

                                           
 

- Přítomní členové souhlasí s výší příspěvku v plné výši 10 000 Kč. 

 

4. 10 P – priority města – návrh na usnesení: doporučení tří priorit k řešení Radě města 

Kroměříže – Mgr. Iveta Mišurcová shrnula akci Veřejné fórum z 9. 4. 2019 a uvedla, že ZM 

má za povinnost pořádat jednou do roka akci, na které se řeší 10 základních problémů města. 

Výsledky poté upozorní vedení města na priority. Výsledky byly prezentovány i v anketě mezi 

občany města, které účastnilo se přes 500 lidí (viz. výsledky z Veřejného fóra z 9. 4. 2019 jsou 

v příloze). K tomuto bodu jednání dostala slovo i paní místostarostka, která členům Komise 

objasnila každý bod (v jakém je stavu jednání atd.).  

 

- Přítomní členové souhlasí s tím, že doporučí Radě města Kroměříže tyto 3 priority (viz. 

výsledky z Veřejného fóra z 9. 4. 2019 jsou v příloze) 

 

 Provádět opatření pro zadržení vody v krajině + vybudovat sportovně – rekreační zónu 

v lokalitě Bagrák (1. + 4.) 

 Vybudovat cyklostezky ve městě mimo hlavní komunikace (2.) 

 Řešit křižovatku Havlíčkova x Albertova (3.) 

 

 

5. Letní škola Zdravých měst 2020 – hostitelské město Kroměříž 3. – 5. 6. 2020 – návrh na 

usnesení: doporučení Radě města Kroměříže schválit uspořádání Letní školy Zdravých 

měst 3. – 5. 6. 2020 v Kroměříži – Ing. Michaela Jiříková představila tuto akci. Národní síť 

Zdravých měst pořádá třikrát ročně akreditovanou vzdělávací akci pro koordinátory projektu a 

zástupce zapojených obcí a krajů, které se nazývají Školy Zdravých měst. Hostitelskými místy 

jednotlivých Škol NSZM jsou členská města, oslovená vedením NSZM, která splňují určitá 

kritéria. Město Kroměříž bylo hostitelským městem Letní školy Zdravých měst 15. – 17. 6. 

2011. Město Kroměříž bylo počátkem letošního roku osloveno s požadavkem realizace 

Letní školy Zdravých měst, která by zde probíhala 3. – 5. 6. 2020. Škola je vždy zahájena 

prezentací hostitelského města a pokračuje úvodním seminářem MA21 (3. 6. 2020), který 

představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s 

odbornými partnery. Na seminář by navázal školící blok (4. 6. 2020), který je určen primárně 

koordinátorům ZM/MA21. Třetí den (5. 6. 2020) bude probíhat praktický nácvik práce 

s Dataplánem (systémem vykazování činnosti projektu) a zkoušky pro vyškolené koordinátory. 

Dle informací z NSZM je odhad celkového počtu účastníků 1. den cca 150 osob, 2. den cca 120 

osob, 3. den cca 25 osob. Na školení plynule navazuje kulturní program pro účastníky, který 

připravuje na oba večery hostitelské město.  

- Přítomní členové souhlasí s doporučením Radě města Kroměříže schválení pořádání akce. 

 

6. Zhodnocení akce Evropský týden mobility Kroměříž 2019 (13. 9. 2019 – 21. 9. 2019) – Ing. 

Michaela Jiříková zhodnotila akci jako úspěšnou. Po celý týden se na akci zúčastnilo přes tisíc 

účastníků. 

 

7. Představení akce Den seniorů (2. 10. 2019) – Ing. Michaela Jiříková 

 

8. Klub Starý pivovar – informace o dostupnosti prostor Klub Starý pivovar a diskuse  

o možnostech jeho využití – Mgr. Daniela Hebnarová představila nově zrekonstruovaný klub 

a uvedla možnost od ledna 2020 pořádat měsíčně jednu akci v rámci Zdravého města. Zároveň 



 

                                           
 

tímto požádala členy Komise o případnou spolupráci při tvorbě seznamu možných akcí a 

využití Klubu Starý pivovar v Kroměříži. 

 

9. Různé – informace z aktivit radnice – vzhledem k časové náročnosti jednání nebyl tento bod 

jednání naplněn. 

 

10. Diskuse – nebyla. 

 

11. Ukončení jednání – paní předsedkyně jednání ukončila.  

  

 

 

 

 

Termín dalšího jednání komise je stanoven na leden 2020. 

 

  

 

 

 

Zapsala: Ing. Michaela Jiříková                                                      Ověřila: Mgr. Iveta Mišurcová 

    


