
 

                                           
 

 

 

 

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ  

KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA KROMĚŘÍŽ  

A MÍSTNÍ AGENDY 21 – 15. 1. 2020 
 

 

 

Datum a čas jednání:   15. 1. 2020, 15:00 hodin 

Místo:  Malá zasedací místnost, budova A Městského úřadu, Velké náměstí 

33/11, 767 01 Kroměříž 

Účast za komisi ZM a MA21:    viz. prezenční listina 

Omluveni:                                   Mgr. Iveta Mišurcová 

 

 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání 

3. Projekt „Podpora občanské aktivity pro komunitu“ – Ing. Michaela Jiříková 

a) vyhodnocení žádostí z roku 2019 

b) doplnění pravidel pro předkladatele žádostí na rok 2020 

4. Projekt „Podpora občanské aktivity pro komunitu“ 2020 - prezentace žádosti č.1 – Soňa 

Drábková 

5. Akce Zdravého města na rok 2020 – Ing. Michaela Jiříková 

6. Různé 

7. Diskuse 

8. Ukončení jednání 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání – přítomné na prvním jednání Komise přivítala předsedkyně PhDr. Jana 

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

regionálního rozvoje Ing Simonu Prečanovou a paní Soňu Drábkovou. Předsedkyně dále 

uvedla, že komise je usnášeníschopná. 

 

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

 

3. Projekt „Podpora občanské aktivity pro komunitu“ – vyhodnocení žádostí z roku 2019  

a doplnění pravidel pro předkladatele žádostí na rok 2020  

a) v roce 2019 bylo do tohoto projektu přihlášeno 6 žádostí, kdy všechny byly podpořeny, a to 

v celkové částce 45.000,- Kč a všechny podané žádosti splnily dané náležitosti.  

b) pro rok 2020 byla pravidla pro předkladatele projektu upravena o termíny, data, upřesnění 

výdajů na akci a o údaje na kontaktní osobu.  

 

- Všichni přítomní členové komise hlasovali PRO schválení doplnění pravidel pro 

předkladatele na rok 2020. 

 



 

                                           
 

 

 

 

 

4. Projekt „Podpora občanské aktivity pro komunitu“ 2020 - prezentace žádosti č.1 – Soňa 

Drábková – nejdříve se zhodnotila žádost č. 1 a poté paní Soňa Drábková dostala slovo, aby 

svou žádost lépe představila. Podrobnější popis žádosti je i v písemné formě (viz. žádost). 

 

- Všichni přítomní členové komise hlasovali PROTI schválení žádosti č.1 – Soňa Drábková 

 

5. Akce Zdravého města na rok 2020 – představila Ing. Michaela Jiříková 

 

6. Různé 

 

7. Diskuse – navrhnout vedení města k řešení akce v období Vánoc (advent, jarmark, jiné 

uspořádání adventních trhů), střílení petard a ohňostrojů mimo Silvestr 

 

8. Ukončení jednání – paní předsedkyně jednání ukončila. 

 

 

 

Termín dalšího jednání Komise ZM a Ma21 je stanoven na květen 2020. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Michaela Jiříková                                   

                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

    


