Zápis a usnesení z Komise Zdravých měst a Agendy 21 ze dne 19.8. 2019

Komise Zdravého města a místní Agendy 21
Zápis z jednání ze dne 19.8. 2019

Termín jednání: 19.8. 2019 v 14:00 hodin
Místo: Terezián – zasedací místnost
Prezence:konstatováno, že je přítomna nadpoloviční většina členů.
Přítomni:Andrea Sasková, Ivana Mottlová, Kateřina Třešňáková, Veronika Danielová, Mirka
Tlučhořová, Jitka Výborná
Omluveni:Karolína Vejmělková, Kateřina Binková, Renáta Jedličková
Hosté: starosta p. Martin Kalina, místostarosta p.Pelc, paní Palacká, Denisa Wacková
(koordinátorka Zdravých měst, komunitního plánování, PaRo)
Zapsala:Denisa Wacková
Schválila:Andrea Sasková

1. Seznámení s vytvořenou složkou Zdravých měst na Google disku
2. Seznámení s příručkou 10 témat pro města
Paní Sasková informovala přítomné o příručce 10 témat pro města, která by mohla být vhodná
pro seznámení s problematikou Zdravých měst.
Návrh usnesení:Komise Zdravého města a místní Agendy 21 doporučuje radě města rozšíření
příručky mezi úředníky prostřednictvím tajemníka, jejich seznámení s pravidly a aktivní
prosazování pravidel NSZM v rámci procesů úřadu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0
Usnesení bylo přijato.
3. Osvětový program Společně proti chudobě
Andrea Sasková seznámila přítomné s prezentací Osvětový program
Společně proti chudobě od Spolku ohrožených žen, z.s. Komise Zdravého města doporučuje
posouzení materiálu komisí Sociálně zdravotní. Zástupkyně sociálně-zdravotní komise paní
Danielová souhlasí.

4. Vyslání zástupce komise Zdravých měst na setkání ředitelů pro představení projektu
Skutečně zdravá škola a přípravy veřejné prezentace. Za komisi Zdravého města představí
projekt na poradě ředitelů škol dne 28.8. Andrea Sasková a Kateřina Třešňáková.
5. Mezinárodní konference Partnerství pro sociální podnikání
Paní Sasková představila přítomným možnost účasti na Mezinárodní konferenci
Partnerství pro sociální podnikání. V rámci tohoto se debatovalo o zjištění informací pro
možnost otevření charitativního obchodu, který byl probírán na minulé komisi.
Návrh usnesení:Komise doporučuje radě města vyslání zástupce Komise Zdravého města a
místní Agendy 21 na konferenci Partnerství pro sociální podnikání, která se koná 5.9. v Praze
(viz. přiložený materiál).
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0
Usnesení bylo přijato.
6. Mobilní rozhlas
O stavu projektu mobilní rozhlas informovala Denisa Wacková: minulý týden proběhlo školení
úředníků, které se bude opakovat pro ředitele místních škol. Koordinátorka dále informovala o
propagaci rozhlasu mezi obyvatele města formou letáků do schránek koncem září, FB, web
města, článek ve Zpravodaji města. Do aplikace bude možné se přihlásit přes mobilní aplikaci
formou formuláře, aplikace se spustí od pondělí 26. 8. 2019. Paní Mottlová se tázala, kdo bude
zadávat informace ohledně kulturních akcí, pan starosta odpověděl, že pouze KIS a
koordinátorka, nebude možné zpřístupnit vstup do rozhlasu soukromým firmám, aby
nedocházelo k jeho zneužívání ohledně obsahu. Paní Sasková informovala, že občané se
budou moct sami zapojit do rozhlasu a bude jim umožněno hlásit např. závady vyskytující se ve
městě, tyto informace bude zpracovávat koordinátorka a příslušné odbory související s
nahlášenou událostí. Přítomní se seznámili se vzhledem a obsahem aplikace “Zlepšeme
Česko”
7. Fórum Zdravých měst
Komise se dohodla na předběžném uspořádání Fóra Zdravých měst v listopadu
2019. Koordinátorka zjistí, zda je to v tomto termínu možné, vzhledem ke konání Podzimní
školy Zdravých měst v Hodoníně.
V závěru jednání se debatovalo o možnosti vytvoření místa pro setkávání seniorů. Paní
Mottlová navrhla jako vhodné místo kavárnu Donbas, jako místo, kde by mohly probíhat i akce
pro seniory. Město by v tomto případě kavárně pomohlo s propagací. Paní Výborná navrhla, že
by mělo město vytvořit kavárnu, popřípadě místo pro setkávání seniorů samo.
Schůze skončila v 15:15.

