Zápis z jednání Komise Zdravého města Dačice a MA21
konané 12. ledna 2018
č. 1/2018

Přítomni: Ing. Kateřina Marková, Ing. Ilona Brabencová,
Miroslava Vacková, Ing. Zdeňka Koutná, Mgr. Dana Vláčilová, Bc. Martin Rychlík, Mojmír Holec
Omluveni:
Host:
Komise Zdravého města – 12. 1. 2018

1) Plán zlepšování 2018
Hlavním bodem jednání komise ZMD a MA21 bylo projednání Plánu zlepšování Zdravého
města Dačice a MA21 na rok 2018, který tvoří přílohu zápisu. Zpracování plánu zlepšování se
řídí Metodikou Národní sítě Zdravých měst ČR a představuje jedno z povinných kritérií místní
Agendy 21, ze které vychází. Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení ZMD a MA21 pro daný
rok, ale také termíny jejich plnění a odpovědní řešitelé. Cílem Zdravého města Dačice pro
letošní rok je v rámci MA21 udržet kategorii C „STABILIZACE“ a provést audity v oblastech
kultury a ŽP na rok 2018, dále organizovat „Jarní školu NSZM“. Plán zlepšování pro rok 2018
byl po projednání v komisi, předložen Radě města Dačice dne 25. 4. 2018 ke schválení.
2) Hodnotící zpráva za rok 2017
Komise ZMD a MA21 byla seznámena s Hodnotící zprávou za rok 2017, kterou zpracovala
koordinátorka projektu Ilona Brabencová. Hodnotící zpráva, která je součástí přílohy zápisu,
je dokument informující o jednotlivých aktivitách realizovaných v rámci projektu Zdravé
město Dačice v loňském roce. Tato zpráva obsahuje nejen výčet splněných aktivit, ale i
doprovodný komentář k dosaženým úspěchům. Nedílnou součástí hodnotící zprávy je také
fotodokumentace z realizovaných akcí a činností. Hodnotící zpráva za rok 2017 bude
předložena Radě města Dačice na vědomí dne 25. 4. 2018 a bude rozeslána partnerům ZMD
a zastupitelům města.

3) Fórum Zdravého města Dačice
V pondělí 19. února 2018 se od 16:00 h uskuteční Fórum Zdravého města Dačice v sále KD
Beseda Dačice. Diskuse bude probíhat v 6 oblastech, a to 1. Životní prostředí, 2. Sociální
služby a život seniorů, 3. Doprava, podnikání, 4. Kultura, sport, volný čas, cestovní ruch,
5. Prevence kriminality, 6. Rozvoj města (bydlení, výstavba, územní rozvoj), 7. Stůl mladých
(vzdělávání, informovanost apod.). V úvodu bude starosta Ing. Karel Macků obhajovat
ověřené problémy z roku 2017, o facilitaci akce se postará Ing. Dana Diváková, hostem za

NSZM bude Mgr. P. Hermann. U samotného fóra bude potřeba zajistit pomoc u prezenčních
listin, dále při zapisování podnětů na flipchartový papír a pomoc při losování a předávání
tomboly. Občerstvení na akci zajistí SOUzas Dačice, a to včetně obsluhy. Doprovodný
program zajistí „Dačické okénko“ – dílničky pro děti a VZP, které bude měřit krevní tlak a
BMI. Pro účastníky bude opět k dispozici „Pocitová mapa města“. Propagace akce proběhne
prostřednictvím Dačického zpravodaje, webových stránek města, městského rozhlasu,
plakátků a prostřednictvím osobních pozvánek. Členové komise byli osloveni, aby byli
nápomocní při zajištění cen do tomboly. Po fóru bude probíhat sociologický průzkum, který
bude provádět spol. MIND BRIDGE.
4) Různé
 Nejbližší akce, které se v rámci ZMD budou konat, jsou:
• 16. ledna – Zimní radovánky s Amoskou
• 21. - 23. 3. – Jarní škola NSZM, přípravy prostor v KD Beseda, společenský
večer – 21. 3.„Pod Betonem“ a na 22. 3. restaurace Rockhill; občerstvení
zajistí SOUZaS, SŠTO bude nápomocno se zpracováním videa a prezentace
z akce,…
• 7. dubna – Ukliďme Česko/Dačicko. Zdravé město Dačice ve spolupráci se
společností FCC Dačice s.r.o. se připojilo k celostátní akci „Ukliďme Česko.
Cílem této akce je zbavit města, vesnice a přírodu volně odhozeného
nepořádku a černých skládek.
PŘÍLOHY ZÁPISU






Plán zlepšování 2018
Hodnotící zpráva 2017
Plakát Fórum
Plakát Zimní radovánky s Amoskou
Plakát Ukliďme Česko

………………………………………
Ing. Kateřina Marková
předseda komise ZMD a MA21

V Dačicích 12. ledna 2018 zapsala Ing. Ilona Brabencová

Komise Zdravého města a M A21 Dačice

Z Á P I S
z 1 . s c h ů ze K o m i s e Z d r a vé h o m ě st a a M A 2 1 D a č i c e ,
k t e r á s e k o n a l a d n e 1 2 . 1. 2 0 1 8
o d 1 3 : 3 0 h o d i n za s e d a c í m ís t n o s t i r a d y
Přítomni:

Brabencová Ilona
Marková Kateřina
Ing. Zdeňka Koutná
Miroslava Vacková
Mgr. Dana Vláčilová
Holec Mojmír
Martin Rychlík

Omluveni:

--------

Nepřítomni:

- - - - -

Hosté:

- - - - -

Předsedající:

- - - - -

Ověřovatelé:

- - - - -

Zápis z jednání Komise Zdravého města Dačice a MA21

Číslo
bodu

1.

Bod
Komentář

Zahájení1. zasedání Komise Zdravého města a MA21
Zahájení jednání ve 13:30 h.

Předkladatel: Ing. K. Marková

2.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Plán zlepšování 2017

Hlavním bodem jednání komise ZMD a MA21 bylo projednání Plánu zlepšování
Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2018, který tvoří přílohu zápisu. Zpracování
plánu zlepšování se řídí Metodikou Národní sítě Zdravých měst ČR a představuje
jedno z povinných kritérií místní Agendy 21, ze které vychází. Součástí plánu jsou
nejen cíle zlepšení ZMD a MA21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění a
odpovědní řešitelé. Cílem Zdravého města Dačice pro letošní rok je v rámci MA21
udržet kategorii C „STABILIZACE“ a provést audity v oblastech kultury a ŽP na rok

2018, dále organizovat „Jarní školu NSZM“. Plán zlepšování pro rok 2018 byl po
projednání v komisi, předložen Radě města Dačice dne 25. 4. 2018 ke schválení.

Předkladatel: Brabencová Ilona

3.

Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

Hodnotící zpráva za rok 2016

Komise ZMD a MA21 byla seznámena s Hodnotící zprávou za rok 2017, kterou
zpracovala koordinátorka projektu Ilona Brabencová. Hodnotící zpráva, která je
součástí přílohy zápisu, je dokument informující o jednotlivých aktivitách
realizovaných v rámci projektu Zdravé město Dačice v loňském roce. Tato zpráva
obsahuje nejen výčet splněných aktivit, ale i doprovodný komentář k dosaženým
úspěchům. Nedílnou součástí hodnotící zprávy je také fotodokumentace
z realizovaných akcí a činností. Hodnotící zpráva za rok 2017 bude předložena
Radě města Dačice na vědomí dne 25. 4. 2018 a bude rozeslána partnerům ZMD a
zastupitelům města.

Předkladatel: Brabencová Ilona

4.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Fórum Zdravého města Dačice

V pondělí 19. února 2018 se od 16:00 h uskuteční Fórum Zdravého města Dačice
v sále KD Beseda Dačice. Diskuse bude probíhat v 6 oblastech, a to 1. Životní
prostředí, 2. Sociální služby a život seniorů, 3. Doprava, podnikání, 4. Kultura,
sport,
volný
čas,
cestovní
ruch,
5. Prevence kriminality, 6. Rozvoj města (bydlení, výstavba, územní rozvoj), 7. Stůl
mladých (vzdělávání, informovanost apod.). V úvodu bude starosta Ing. Karel
Macků obhajovat ověřené problémy z roku 2017, o facilitaci akce se postará Ing.
Dana Diváková, hostem za NSZM bude Mgr. P. Hermann. U samotného fóra bude
potřeba zajistit pomoc u prezenčních listin, dále při zapisování podnětů na
flipchartový papír a pomoc při losování a předávání tomboly. Občerstvení na akci
zajistí SOUzas Dačice, a to včetně obsluhy. Doprovodný program zajistí „Dačické
okénko“ – dílničky pro děti a VZP, které bude měřit krevní tlak a BMI. Pro
účastníky bude opět k dispozici „Pocitová mapa města“. Propagace akce proběhne
prostřednictvím Dačického zpravodaje, webových stránek města, městského
rozhlasu, plakátků a prostřednictvím osobních pozvánek. Členové komise byli
osloveni, aby byli nápomocní při zajištění cen do tomboly. Po fóru bude probíhat

sociologický průzkum, který bude provádět spol. MIND BRIDGE.

Předkladatel: Brabencová Ilona

5.

Různé

•

Nejbližší akce, které se v rámci ZMD budou konat, jsou:
o 16. ledna – Zimní radovánky s Amoskou
o 21. - 23. 3. – Jarní škola NSZM, přípravy prostor v KD Beseda,
společenský večer – 21. 3.„Pod Betonem“ a na 22. 3. restaurace
Rockhill; občerstvení zajistí SOUZaS, SŠTO bude nápomocno se
zpracováním videa a prezentace z akce,…
o 7. dubna – Ukliďme Česko/Dačicko. Zdravé město Dačice ve
spolupráci se společností FCC Dačice s.r.o. se připojilo k celostátní
akci „Ukliďme Česko. Cílem této akce je zbavit města, vesnice a
přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek.

Předkladatel: Brabencová Ilona

6.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Závěr
Jednání bylo zakončeno v 15 h.

Předkladatel: Ing.K.Marková

Marková Kateřina Ing.

Zapisovatelé: Brabencová Ilona Ing.
útvar tajemníka

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

