
 
 
 

 
 
 

 

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 

dne 13. 3. 2018 
Přítomni:  

 

Předseda a odpovědný politik MA21: Mgr. Štěpán Hošna  

Členové:      Ing. Vít Bobysud , Ing. Josef Zobal,  

DiS. Luboš Petříček,  

Nepřítomni (omluveni): Pavel Novotný 

Radek Dlesk, MBA 

PaedDr. Jana Civínová 

Tajemnice výboru:     Ing. Dana Céová  

Koordinátor agendy MA 21:   Hana Zelenková 

Asistentka koordinátorky MA 21:  Martina Münzbergerová 

Host:      ZS Ing. Pavel Jaroš 

Program jednání: 

1 - Schválení programu 

2 – Vyhodnocení soutěže „ZA JAK DLOUHO SE ROZLOŽÍ“ – ceny, termín předání cen, hromadné focení, 
článek do Stopu 
 

3 – Nová soutěž pro děti v rámci MA 21 – možnosti soutěží, informace 

4– Příprava DNE ZDRAVÍ  - průběžná informace z příprav 3 etap  

5 – Spolupráce s projektem RESPEKTUJ 18 – Memorandum o podpoře a spolupráci v rámci Dne Zdraví 
a na dalších aktivitách v rámci ÚMČ 

6- Jarní škola Dačice – informace  

7 –1. Veřejného projednání 2018 – INFORMACE 
(11. 4. 2018 – REKONSTRUKCE VNITROBLOKU CHALABALOVA + AGILITY HRIŠTĚ U VULCANA) 
 

8-Osvětové přednášky pro děti, osvětové přednášky pro zaměstnance ÚMČ – plnění kritéria – výběr 
témat a termínů. 

9- Priority z Veřejného fóra – průběžné plnění – informace 

10 – Různé       



Bod 1 - Schválení programu  

 
USNESENÍ Č. 24 

Výbor schválil navržený program.     pro 4: proti:0 zdržel se:0  

Bod. č 2. - Vyhodnocení soutěže „ZA JAK DLOUHO SE ROZLOŽÍ“ – ceny, termín předání cen, 
hromadné focení, článek do Stopu 

Koordinátorka paní Zelenková výbor informovala, že do soutěže se zapojilo celkem 267 dětí a 
2 třídy ze Základní školy. V pondělí dne 19. 3. 2018 od 15:00 hodin bude oficiální předání cen, 
rodiče dětí budou písemně o tomto datu vyrozuměni. Článek o předání cen bude uveřejněn 
v dubnovém vydání STOPU a informace bude uveřejněna na FB Šťastná 13. 

USNESENÍ Č. 25 
Výbor bere na vědomí výsledky vyhlášené soutěže.    pro 4: proti:0 zdržel se:0  
USNESENÍ Č. 26 
Výbor souhlasí s termínem předáním cen a ukládá koordinátorce zařídit dary a informovat výherce o 
datu předání cen.       pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 

3 – Nová soutěž pro děti v rámci MA 21 – možnosti soutěží, informace 

Koordinátorka paní Zelenková výbor informovala, že ohlasy na první soutěž v rámci MA 21 
byly velmi kladné a bylo by dobré v tomto trendu zapojení dětí do dění MA 21 pokračovat. 
Výboru byla předložena informace o soutěži pod názvem:  NA KOLE JEN S HELMOU. Účel 
soutěže je dětem vštípit potřebu nošení helmy na kole, bruslích a na koloběžkách, jedná se 
tedy o osvětovou soutěž, která osloví děti v MŠ i ZŠ. Na dalším zasedání výboru budou 
předloženy konkrétní informace k vyhlášení soutěže.  

USNESENÍ Č. 27 
Výbor bere informaci na vědomí a souhlasí s vyhlášením nové soutěže. 

pro 4: proti:0 zdržel se:0  

4– Příprava DNE ZDRAVÍ  - průběžná informace z příprav 3 etap  

Koordinátorka paní Zelenková výboru sdělila aktuální informace týkající se příprav DNE 
ZDRAVÍ a dalších 2 etap projektů financované z dotace. 

USNESENÍ Č. 28 
Výbor bere informace na vědomí       pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 
5 – Spolupráce s projektem RESPEKTUJ 18 – Memorandum o podpoře a spolupráci v rámci Dne 
Zdraví a na dalších aktivitách v rámci ÚMČ 

V rámci projektu DNE ZDRAVÍ se podařilo, díky p. Petříčkovi, navázat kontakt s Plzeňským 
Prazdroje, který realizuje projekt RESPEKTUJ 18. Jedná se o projekt, který si klade za cíl 
změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení 
jeho prodeje a podávání dětem a nezletilým. Na základě jednání se podařilo dohodnout 
spolupráci na DNI ZDRAVÍ. Jelikož se jedná o velmi kvalitní projekt, jehož dopad je na 



celkovou populaci a v rámci aktivit MA 21 jsou tyto kampaně a osvětové akce žádoucí, 
navrhuje koordinátorka uzavřít Memorandum o spolupráci a tím i veřejně podpořit tento 
projekt. MČ  P13 by se tak stala teprve 2. městkou částí, která tento projekt podpoří. Podporu 
projektu vyjádřily známé a respektované osobnosti a pomáhají tak šířit základní sdělení – 
respektování věkové hranice pro prodej a podávání alkoholických nápojů a snížení tolerance k 
pití alkoholu mladistvými. 

USNESENÍ Č. 29 
Výbor bere informace na vědomí.      pro 4: proti:0 zdržel se:0  
USNESENÍ Č. 30 
Výbor souhlasí s podporou projektu a doporučuje RMČ uzavřít memorandum o spolupráci v rámci 
Aktivit MA 21.       pro 4: proti:0 zdržel se:0  

6- Jarní škola Dačice – informace  

Koordinátorka výboru sdělila poslední informace před plánovaným výjezdním zasedáním 
výboru na Jarní školu NSZM.  

USNESENÍ Č. 31 
Výbor bere informaci na vědomí       pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 
7 –1. Veřejného projednání 2018 – INFORMACE 
(11. 4. 2018 – REKONSTRUKCE VNITROBLOKU CHALABALOVA + AGILITY HRIŠTĚ U VULCANA) 

Výbor byl informováno přípravách. Pozvánky budou rozeslány SVJ jejichž se úprava týká + 
spolkům a sdružením chovatelů psů. Tajemnice výboru paní Céová připravuje prezentace, 
které se budou účastníkům promítat.  

USNESENÍ Č. 32 
Výbor bere informace na vědomí       pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 
8-Osvětové přednášky pro děti, osvětové přednášky pro zaměstnance ÚMČ – plnění kritéria – výběr 
témat a termínů. 

Koordinátorka paní Zelenková výboru předložila výběr témat, která by byla vhodná v rámci 
povinných kritérií MA 21 pro tento rok zrealizovat. Přednášky jsou povinné jak pro veřejnost, 
tak pro zaměstnance úřadu.  

USNESENÍ Č. 33 
Výbor bere informace na vědomí.      pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 
9- Priority z Veřejného fóra – průběžné plnění – informace 

Koordinátorka paní Zelenková výbor informovala že ZMČ schválilo realizaci priorit 
stanovených občany na Veřejném fóru s tím, že byla přednostně doporučena realizace 4 
priorit, jejíž realizace se dá předpokládat v krátkodobém horizontut. Na ostatním tématech 
se bude samozřejmě také pracovat, vyžadují však dlouhodobější horizont realizace. Dále byl 
výbor informován, že prvotní informace o plnění kritérií mají garanti témat vypracovat do 



konce března 2018, tedy na dalším zasedání výboru budou sděleny aktuální informace plnění 
kritérií. 

 
USNESENÍ Č. 34 

Výbor bere informace na vědomí.      pro 4: proti:0 zdržel se:0  

10 – Různé  

Výbor byl informován o blížícím se termínu semináře, který pořádá MHMP na téma: ZDRAVÍ 
OBYVATEL – téma před komunálními volbami. Akce se uskuteční 25. 4. 2018 – 10:00 – 12:00 
hodin. Registrace je do 20. 4. 2018 – vstup zdarma. Informace byla přeposlána OS k využití. 
V případě zájmu bližší informace u koordinátorky pí. Zelenková.  

USNESENÍ Č. 35 
Výbor bere informace na vědomí.      pro 4: proti:0 zdržel se:0  

 

 

Zápis provedla Hana Zelenková – dne 13.3 2018 

 

Podpis předsedy výboru – Mgr. Štěpána Hošny 


