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

18. 2. 2019, 16:00 hodin
Malá zasedací místnost MěÚ v Kroměříži, Velké náměstí 115/1
viz. prezenční listina
Alena Černá, Jiří Tesař

Program jednání:
 Představení členů komise
 Jednací řád
 Prezentace projektu Zdravé město Kroměříž a Místní agendy 21 a personálního obsazení
 Podpora občanské aktivity pro komunitu
Průběh jednání:
Přítomné přivítala D. Hebnarová, která je politikem Zdravého města Kroměříž.
Všichni přítomní se představili a uvedli sektor, který zastupují (zástupce města/ neziskového sektoru /
občanů)
Koordinátorka D. Velísková seznámila všechny s metodikou projektu Zdravé město a Místní agenda
21, dále o podmínkách postupu Kroměříže do vyšší kategorie (z C do C*) při nutnosti splnění 10 auditů
udržitelného rozvoje. Informovala členy komise o tom, že město Kroměříž získalo dotaci na podporu
MA21 v Kroměříži (kampaně, vzdělávání, pomůcky).
D. Velísková upozornila přítomné, že podle pravidel projektu je nutné doplnit členy komise (jmenované
Radou města Kroměříže) o dalšího zástupce neziskového sektoru. Předsedkyně komise J.. Pšejová
navrhla jako další členku Alici Juračkovou, ředitelku Českého červeného Kříže z oblastního spolku
v Kroměříži. Koordinátorka dále navrhla, aby členkou komise za město Kroměříž byla i I. Mišurcová,
která se na realizaci aktivit Zdravého města Kroměříž podílí.
Koordinátorka dále stručně představila všechny významné aktivity, které kancelář Zdravého města
Kroměříž realizuje (participace s veřejností – Fórum Zdravého města, Školní fórum pro základní školy,
kampaně – Den Země, Evropský týden mobility, Dny zdraví, Jablečný den, spolupráce s partnery,
podpora ekologických aktivit a cyklodopravy, propagace fairtrade a regionálních potravin, plnění
Zdravotního plánu Kroměříž, realizace projektu Analýza ovzduší a hluku v Kroměříži atd.)
Prostřednictvím Zdravého města Kroměříž mohou občané Kroměříže (fyzické osoby) čerpat finanční
příspěvek z programu Podpora občanské aktivity pro komunitu v maximální částce 10 000,- na jednu
akci. Celková alokace v rozpočtu města na rok 2019 je 100 000,- Kč. Koordinátorka předložila komisi
posouzení první žádosti S. Drábkové na podporu vydání fotokalendáře, jehož výtěžek má být věnován
na charitativní účely. Komise se po projednání rozhodla vyzvat žadatelku o podrobnější popis aktivity,
uvedení přesného charitativního účelu akce a formu zapojení místní komunity.
Na základě diskuse bylo dohodnuto, že tento program bude více propagován (dosud byly prostředky
z programu čerpány minimálně). Dále komise požaduje, aby byl vždy žadatel pozván na zasedání
komise, kde může svůj záměr obhájit a vysvětlit.
Uzávěrka prvního kola žádostí je stanovena na 15. 4. 2019. Termín dalšího jednání komise je stanoven
na přelom dubna a května 2019. O přesném datu budou členové informování koordinátorkou e-mailem.
Zapsala: Iveta Mišurcová

Ověřila: Dagmar Velísková

