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

8. 11. 2017, 16:00 hodin
zasedací místnost MěÚ v Kroměříži, Velké náměstí 115/1
viz. prezenční listina
Kamila Sýkorová, Jitka Margyarics

Cíl jednání: Informování členů komise o aktuálním dění v Projektu Zdravé město Kroměříž a místní
Agenda 21, vyhodnocení kampaně Týden zdraví v Kroměříži, plnění podmínek MA21 pro postup
Kroměříže do kategorie C, informace o realizaci projektu Zvyšování profesionality a kvality řízení
Městského úřadu v Kroměříži (část: MA21), diskuse, poděkování členům komise za jejich činnost.
Hlavní body jednání:
V úvodu setkání byl zhodnocen postup předložení požadavku navýšení rozpočtu Zdravého města pro
rok 2018, který vyšel z usnesení minulé komise. Rada města Kroměříže byla informována o
požadavku navýšit rozpočet z důvodu nedostatečných financí zejména pro pořádání kampaní pro
veřejnost. Požadavek se bude schvalovat v prosinci 2017 v rámci rozpočtu města Kroměříže na rok
2018.
Koordinátorka projektu Dagmar Velísková informovala přítomné o úspěšnosti kampaně Týden zdraví
v Kroměříži, o počtech účastníků na jednotlivých akcích a nákladech na ně.
Dále přítomné seznámila s plánovanými akcemi, které proběhnou do konce roku 2017:
1) Výstava Jeden den s Bantou (listopad 2017, Knihovna Kroměřížska)
2) Přednáška „Z Čech až do školních lavic v Africe“ (14. 11. 2017, Knihovna Kroměřížska)
3) Setkání neziskových organizací Kroměříže (20. 11. 2017, Dům kultury v Kroměříži)
Bylo dohodnuto, že plánované poděkování významným partnerům Zdravého města proběhne
na jiné akci. Ocenění významných/zasloužilých pracovníků neziskové sféry se uskuteční po
schválení v Radě města Kroměříže, pravděpodobně na veřejném fóru na jaře 2018.
4) Studentské fórum (24. 11. 2017, Klub seniorů v Kroměříži)
Na tomto fóru budou středoškolští studenti podle metodiky NSZM ČR formulovat své
požadavky na zlepšení životních podmínek v Kroměříži v různých oblastech. Součástí bude
zhodnocení výsledků fóra z loňského roku - realizace jejich priorit.
Členové komise byli informování, že koordinátorka projektu splnila podmínky pro vstup města
Kroměříže z kategorie D do C (složení zkoušky pro získání certifikátu na podzimní škole NSZM,
naplnění kritérií do hodnotícího systému Cenia, atd.). Výsledky žádosti o vstup do kategorie C budou
známy nejdříve v příštím roce. V rámci povinných kritérií byly zřízeny webové stránky Zdravého
města: www.zdravemestokromeriz.cz.
Místostarosta města Pavel Motyčka dále upozornil na snahu NSZM snížit byrokratickou zátěž
koordinátorů při plnění podmínek MA21. Probíhají jednání mezi Ministerstvem vnitra (spravuje projekt
Zdravá města a kraje) a Ministerstvem životního prostředí (řeší místní Agendu 21).
Dagmar Velísková seznámila přítomné s postupem realizace projektu Zvyšování profesionality a
kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži. Byla realizována veřejná zakázka na dodávku sportovních
potřeb, zdravotnického materiálu a propagačních předmětů pro MA 21. Podařilo se získat dodavatele
prozatím pouze pro jednu část zakázky, a to sportovní potřeby.

V rámci diskuse vzešel požadavek od Alice Juračkové na pomoc ČČK při náboru dárců kostní dřeně
(jako součást některé z akcí ZM apod.).
Místostarosta města Pavel Motyčka poděkoval všem přítomným členům za jejich práci pro Zdravé
město.

Příští termín setkání: 17. 1. 2018 v 16:00 hod.

Zapsala: Iveta Mišurcová

Ověřila: Dagmar Velísková

