
4. zápis z jednání  

Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

   konané dne 9. září 2020 

 
 
 

Přítomni:   

Mgr. M. Mokroš, Ing. M. Sokolová, Ing. Jiří Hloch, Ing. Jana Jaňourová, 

Marie Hájková,  PaedDr. J. Šlambor 

 

 

Omluveni: Mgr. Eva Zatloukalová, Helena Chalánková, MVDr. Zuzana Bartošová, Ing. 

R. Mgr. Jan Nagy Nárožný, Ing. Blanka Vysloužilová, MBA,  Ing. Eva 

Šknouřilová  

 

Hosté: RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora, Ing. Václav Lužný - ORI 

 

 

Program: 

 

1) úvod 

2) prezentace „Případová studie nového strategického plánu“ – 

vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů, Odbor rozvoje                             
a investic 

3) diskuze k prezentaci  

4) hodnocení aktivit Zdravého města v roce 2020 

5) různé 

6) závěr 

 
 
 
Ad1) předseda komise zahájil jednání komise s krátkým hodnocením  uplynulého 
období 
 
Ad2) Prezentace – „Případová studie nového strategického plánu“                 Ing. V. 
Lužný představil případovou studii strategického plánu, vysvětlil a upozornil na některé 
oblasti, ve kterých je potřeba upřesnit případně doplnit nové informace, aby vznikla 
provazba se skutečným stavem, studie byla představena se znalostí místního 
prostředí a členové komise projevili zájem na spolupráci na tomto strategickém 
dokumentu. 
 
Ad3) diskuze k prezentaci – členka komise Ing. Jaňourová je odborníkem na životní 
prostředí, proto souhlasila s nominací do pracovní skupiny 
Usnesení komise:  
Členové komise se jednohlasně shodli a doporučili spolupráci s přípravným týmem pro 
jednotlivé oblasti strategického plánu. 



Komise Zdravého města doporučuje a deleguje do pracovní skupiny pro oblast 
životního prostředí Ing. Janu Jaňourovou, členku komise Zdravé město. 
 
Ad4) hodnocení aktivit Zdravého města proběhlo v souladu s celkovou společenskou 
situací, aktivity nebyly realizovány z důvodu ochrany zdraví obyvatel, v aktivitách se 
bude pokračovat podle aktuální situace 
 
Ad5)  
18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 8. 9. 2020 

Účast a působení Prostějova v Národní síti Zdravých měst 

Zastupitelstvo města Prostějov schválilo usnesením č. 1140 následující: 

1. odstoupit od Deklarace projektu Zdravé město schválenou dne 27. 9. 2001  

2. schválit a následně naplňovat navrženou Deklaraci k podpoře udržitelného 

rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím programu Zdravé město (příloha). 
 

 
D E K L A R A C E 

 
k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života  

prostřednictvím programu Zdravé město   
 

Statutární město Prostějov přijímá tuto deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví  
a kvality života a přistupuje tím k mezinárodnímu programu Zdravé město OSN-WHO (dále 
ZM). 
 

Článek I. 

Prostřednictvím mezinárodního programu Zdravé město potvrzuje město zájem naplňovat cíle 
základních mezinárodních a národních dokumentů v této oblasti:  

• Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – dokument 
schválený na summitu OSN v roce 2015, 

• Zdraví 2020 – dokument schválený Světovou zdravotní organizací (WHO) v roce 2012, 

• Kodaňská deklarace k programu Zdravé město WHO a návazné deklarace WHO 
přijímané národními sítěmi v rámci konferencí WHO, včetně aktuální fáze programu 
Zdravé město WHO, 

• Baskická deklarace udržitelných měst – dokument schválený ICLEI v roce 2016. 

Článek II. 

Přijetím této deklarace město potvrzuje: 

1. zájem o aktivní realizaci programu Zdravé město WHO jako oficiálního programu, jehož 
platformou je v České republice asociace Národní síť Zdravých měst ČR certifikovaná WHO,  

2. zájem o naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. 

 



 
Článek III. 

Při vědomí důležitosti výše uvedených záměrů a cílů rozhodlo zastupitelstvo města  
o následujícím dlouhodobém a systematickém postupu:  

• Strategický rozvoj města bude komplexně zaměřen na udržitelný rozvoj, podporu zdraví                           
a kvality života, s důrazem na aktivní participaci obyvatel.  

• Město bude při řešení celkového strategického rozvoje i dílčích oblastí spolupracovat  
s dalšími veřejnými, odbornými a vzdělávacími institucemi, s nevládním                                                                 
a podnikatelským sektorem.  

• Budou zajištěny nezbytné institucionální a organizační podmínky pro realizaci programu 
Zdravé město dle doporučení Metodiky NSZM ČR.  

 

                                                                                   Článek IV. 
 
Přijetím této deklarace potvrzuje město svůj zájem být členem mezinárodně certifikované 
asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).  

Asociace NSZM ČR a její odborní partneři budou poskytovat pomoc a služby k postupu ke 
zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života podle Metodiky NSZM ČR. Město má možnost 
využívat služby asociace, dlouholeté zkušenosti, know-how a mezinárodní kontakty. Podle 
svého zájmu může město spolupracovat na platformě NSZM ČR s ostatními členy, získávat i 
sdílet zkušenosti a dobrou praxi. 

Mezinárodní program Zdravé město OSN-WHO přispívá k udržitelnému rozvoji, dalšímu 
zvyšování kvality života obyvatel i k naplnění standardů veřejné správy a současně k dosažení 
dobrého jména našeho města v rámci České republiky i vůči zahraničí. 
 
 
 
Prostějov 11. 9. 2020 
 

 
Zapsala: PaedDr. Alena Dvořáková v. r., tajemnice Komise Zdravého města 
 
Schválil: Mgr. Martin Mokroš v. r., předseda Komise Zdravého města 
 

 

 


