
 

                                           
 

 

ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA KROMĚŘÍŽ  

A MÍSTNÍ AGENDY 21 
 

Datum a čas jednání:   23. 4. 2019, 15:00 hodin 

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

Účast za komisi ZM a MA21:  viz. prezenční listina 

Omluveni:    Jana Pšejová, Michal Řezáč, Silvie Kremlová 

 

Program jednání:  

 Zhodnocení žádostí podaných v rámci programu „Podpora občanské aktivity pro komunitu“ 

 Vyhodnocení akcí únor – duben 2019 

 Příprava akcí na květen 2019 

 Představení a doložení stavu projektu Rozvoj metody kvality řízení místní Agenda 21 

v Kroměříži, Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010049 

 různé 

 

Průběh jednání:  

Přítomné přivítala D. Velísková, která současně omluvila nepřítomné členy a paní místostarostku 

Danielu Hebnarovou. 

 

D. Velísková přítomné seznámila s pravidly hodnocení žádostí. 

Žádostí do programu „Podpora občanské aktivity pro komunitu“ bylo podáno pět. 

Hodnocení žádostí dopadlo následovně: 

- žádost č. 1: 4 členové pro, 0 proti, zdrželo se 0. Žádost byla schválena v požadované výši 10.000,- 

Kč. 

- žádost č. 2: 4 členové pro, 0 proti, zdrželo se 0. Žádost byla schválena v požadované výši 10.000,-

Kč. 

Čas 15:23 dostavili se dva členové komise (Jana Pšejová, Michal Řezáč) 

- žádost č. 3: Komise se usnesla, že žádost podpoří, ale ne v požadované výši, ale pouze částkou 

5000,- Kč. 6 členů pro, 0 proti, zdrželo se 0. Žádost byla schválena ve výši 5000,-Kč, s podmínkou, že 

finanční prostředky nesmí být použity na pronájem prostor. 

- žádost č. 4: Komise se usnesla, že žádost podpoří, ale ne v požadované výši, ale pouze částkou 

5000,- Kč. 6 členů pro, 0 proti, zdrželo se 0. Žádost byla schválena ve výši 5000,-Kč, s podmínkou, že 

finanční prostředky nesmí být použity na pronájem prostor. 

- žádost č. 5: Komise se usnesla, že žádost bude podpořena částkou 5000,- Kč při zachování počtu 2 

autobusů. 5 členů pro, 1 proti, zdrželo se 0. Žádost byla schválena ve výši 5000,- Kč při zachování dvou 

autobusů. 

 

Výsledky hlasování budou předloženy RMK, která definitivně rozhodne o podpoření/nepodpoření 

žadatelů a výši jednotlivých částek pro předloženou žádost. 

 

Čas 16:00 z jednání Komise odešli: Vratislav Krejčíř, Michal Řezáč. 

Koordinátorka dále stručně vyhodnotila již proběhlé akce: 

- Fórum města (sdělila, že anketa pro hlasování priorit města je na webových stránkách města do pátku 

17. května do 12:00 hodin) 

- Den Země 

- Fairtradový den na téma Indie 

 

Dále koordinátorka přítomné seznámila s připravovanými akcemi: 

- Týden pro rodinu – 31. 5. 2019, 13:30 – 17:00, Hanácké náměstí 

- Mezinárodní den ošetřovatelství – 9. 5. 2019, 9:30 – 16:30, KD 



 

                                           
 

- Férová snídaně – 11. 5. 2019, 9:30 – 12:00, ulice Gorkého, Klubíčko Kroměříž, Dětská skupina 

Sovička 

 

 

 

D. Velísková také informovala o aktuálním stavu projektu stavu projektu Rozvoj metody kvality řízení 

místní Agenda 21 v Kroměříži, Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010049. 

 

D. Křenková podala podnět týkající se stížností občanů Kroměříže na kvalitu údržby městské zeleně 

(společnost Biopas). Komise na základě podnětu D. Křenkové žádá odbor služeb o předložení 

harmonogramu údržby městské zeleně pro rok 2019 na příští jednání Komise Zdravého města a MA21. 

Podnět podpořil J. Tesař. 

  

Termín dalšího jednání komise je stanoven na 3. 6. 2019, 15:00 hod. 

  

Zapsala: Iveta Mišurcová                                                       Ověřila: Dagmar Velísková

     


