ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO FÓRA
Datum a čas:
Místo:
Účast:

středa 29. 3. 2017, od 16:30 hodin
Klub Starý pivovar
74 účastníků

Program akce:
1. Úvod
Akci zahájil a přítomné přivítal moderátor akce pan Marek Dvorník.

Občanům města představil reprezentanty města, zástupce NSZM ČR, koordinátorku Zdravého města
a místní Agendy 21 v Kroměříži a také garanty jednotlivých tematických stolů:

A. Správa věcí veřejných a rozvoj města – Ing. Pavlína Cveková, Lambert Hanzal, Ing. Aleš
Opravil
B. Životní prostředí, globální odpovědnost - RNDr. Božena Ševčíková, Ing. Petr Vodák
C. Doprava, cyklodoprava, prevence a bezpečnost – Mgr. Viliam Staněk, Libor Hájek, Mgr.
Libor Kubiš
D. Sociální prostředí a zdraví obyvatel - Mgr. Dagmar Klučková, Mgr. Radovan Klabal
E. Místní ekonomika a podnikání – Ing. Radim Hlaváč
F. Vzdělávání, výchova, sport a volný čas – Mgr. Jiří Pánek
G. Kultura, místní tradice a cestovní ruch - PaedDr. Zdeňka Slavíková, Mgr. Pavel Zrna
Současně bylo vysvětleno, že témata jsou pouze námětem k diskuzi, ale že všichni mají možnost
vyjádřit se k libovolnému z deseti témat udržitelného rozvoje.
Poté se ujala slova facilitátorka akce paní Dana Diváková, která občany seznámila s průběhem a
pravidly fóra.
V úvodu také zazpíval pěvecký sbor Gymnázia Kroměříž.

2. Prezentace města
Následoval úvod pana starosty Mgr. Jaroslava Němce, který všechny přítomné přivítal a stručně
představil projekty, které město zrealizovalo, a také občany seznámil se střednědobými plány pro
následný rozvoj města.
Následovalo sdělení politika MA21, místostarosty města PhDr. Pavla Motyčky, PhD., který krátce
promluvil o aktivitách Zdravého města a místní Agendy 21 v Kroměříži.
3. Prezentace NSZM
Slova se ujal ředitel NSZM ČR pan Ing. Petr Švec, který krátce představil NSZM ČR, sdělil
propojenost s MA21, představil a stručně popsal témata udržitelného rozvoje, a vysvětlil postup
k vytipování deseti priorit města.

4. Práce u tematických stolů
Následovala samotná práce občanů, kteří u tematicky zaměřených stolů sepisovali spolu s garanty
oblastí svoje náměty, priority, připomínky. Poté, ze všech zformulovaných námětů, každý stůl vybral
pouze dva, které považovali občané za nejdůležitější.
5. Prezentace naformulovaných problémů
Za každý tematický stůl byly předneseny vydefinované náměty a zdůraznili se dva, které byly vybrány,
jako největší priority. Touto metodou bylo stanoveno 10 priorit města Kroměříže, kterou koordinátorka
ZM a MA21 přepsala na hlasovací arch, poté každý z účastníků mohl hlasovat, a svými dvěma hlasy
udělit důležitost některému z vytipovaných témat.

6. Losování tomboly
Po samotném hlasování byla losována tombola. Mezitím se počítali body z hlasování, aby bylo možné
určit pořadí jednotlivých námětů.

7. Vyhlášení výsledků „10P“
Po hlasování bylo pořadí priorit následující:

8. Zakončení fóra
Celou akci zakončil pan starosta Jaroslav Němec, který poděkoval za účast a sdělil, že navrženými
prioritami se představitelé města budou zabývat a výsledky představí za rok, na dalším veřejném fóru.
9. Evaluační dotazník
Dále jsme občany požádali o vyplnění evaluačního dotazníku (příloha 2), aby zhodnotili průběh
samotné akce.
Dotazník obdrželi všichni přítomní a vyplněný nám jej vrátilo 27 občanů.
Kladně občané hodnotili:
- možnost vyjádřit se
- vystoupení pana starosty
- vystoupení Gymnázia Kroměříž
Návrhy na zlepšení:
- málo času na samotnou práci, na diskuzi
- nedostatečná propagace akce
- chybí účast mládeže
- nevhodný prostor
- příště bez kulturního vystoupení
- jiný formát fóra
10. Doprovodné akce
Po celou dobu bylo pro občany připraveno fairtradové občerstvení, které připravila Střední škola
hotelová a služeb Kroměříž.

Dále měli přítomní možnost zakoupit si výrobky s certifikací Fair trade přímo na místě, nebo mohli
ochutnat raw stavu od firmy Mixie Kroměříž.

Ve spolupráci s mateřským centrem Klubíčko Kroměříž bylo zajištěno hlídání dětí.
11. Anketa
Po ukončení fóra byla na internetových stránkách města vyvěšena anketa (příloha 3), a občané mohli
svým hlasováním ověřit priority, které byly vytipovány na fóru. Do hlasování se zapojilo 411 občanů a
výsledek po anketě byl následující:

POŘADÍ
PO ANKETĚ

PROBLÉM

ANKETA
411 lidí

2.

ZPRŮJEZDNĚNÍ PRŮTAHU PRO CYKLISTY

141

6.

REVITALIZACE MĚSTA NA LEVÉM BŘEHU MORAVY

68

1.

DRUHÝ SILNIČNÍ MOST PŘES MORAVU

156

8

VYBUDOVAT ROZHLEDNU NA BARBOŘINĚ

51

5.

SCHÁZÍ PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ

70

7.

VÝSADBA DŘEVIN NA ULICI KOJETÍNSKÁ

55

11.

VYBUDOVÁNÍ MEZIGENERAČNÍHO KOMUNITNÍHO CENTRA

35

10.

OPRAVA KOMUNIKACE (TĚŠNOVICE, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY)

47

3.

NEDOSTATEČNÁ KAPACITA LŮŽEK V DOMOVECH PRO SENIORY

122

9.

NEDOSTATEČNÁ HRDOST OBČANŮ NA KROMĚŘÍŽ

49

4.

OSTATNÍ

71

Příloha 4 – Pozvánka
Příloha 5 – Plakát
Příloha 6 – Reportáž

Zapisovatel: Dagmar Velísková

Příloha 4: Pozvánka

Příloha 5: Plakát

Příloha 6: Reportáž
Zdroj: https://www.youtube.com/user/iTVKromeriz, ze dne 23. 5. 2017

Desatero problémů Kroměříže - reportáž

iTVKromeriz
Publikováno 23. 5. 2017
Občanské fórum s názvem 10 problémů města si vzalo za cíl zjistit, pojmenovat a následně řešit problémy, které nejvíce pálí
obyvatele Kroměříže a místních částí.
Na 7 desítek občanů využilo možnost diskutovat nad tématy zahrnujícími širokou škálu aspektů běžného života ve městě –
tedy životní prostředí, doprava, školství, kultura či sociální oblast.
O jednotlivých problémech a návrzích mohou obyvatelé Kroměříže a přilehlých obcí hlasovat na internetových stránkách
města Kroměříže.“ výstupy z podnětného fóra budou podkladem pro další jednání a rozhodování městské rady a
zastupitelstva...

