
1 

 

 

3. zápis z jednání  

Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

   konané dne 10. června 2020 

 

 
 

Přítomni:   

Mgr. M. Mokroš, Ing. M. Sokolová, Ing. Jiří Hloch, Mgr. Eva 

Zatloukalová, Ing. Jana Jaňourová, Ing. Eva Šknouřilová,                

Helena Chalánková, MVDr. Zuzana Bartošová, Marie Hájková, 

Mgr. Jan Nagy,  PaedDr. J. Šlambor 

 

 

Omluveni: Ing. R. Nárožný, Ing. Blanka Vysloužilová, MBA 

 

      

Program: 

1) Úvod 

2) Rozbor situace v období nouzového stavu 

3) Prezentace Ondřej Vysypal – „Jízda bez hranic“ – e-rikša pro seniory 

4) Osobní zkušenosti členů – vytváření strategie činnosti, plánování aktivit    

projektu ZM 

5) Dobrá praxe – Průvod na šňůře, Hudba pod okny 

6) Žádosti o dotaci 

7) Volné téma - situace je stále mnohdy dramatická, je třeba seznámit  

obyvatele s novými postupy, zásadami a klíčovými informacemi.  

     7)  Závěr 

 

 

Ad1) Jednání komise zahájil předseda a seznámil přítomné s programem 

 

Ad2) rozbor situace z období koronaviru, osobní zkušenosti, informace                    

o událostech ve městě 

 

Ad3) Prezentace p. Ondřeje Vysypala „Jízda bez hranic“ – e-rikša pro seniory  

Po představení projektu proběhla diskuse s otázkami na konkrétní situace 

např. jízda na veřejných komunikacích, doprovod rikši, vlastnictví a údržba 

rikši atd. 
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Ad4) Osobní zkušenosti členů – vytváření strategie činnosti, plánování aktivit    

projektu ZM  

Ing. J. Jaňourová otevřela otázku postřiků v našem městě, aby byly otázky 
správně odpovězené, problematika správně osvětlena, pozveme na další jednání 
komise 9.9.2020  M.S. z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu komisi 
osvětlil odborně výše uvedenou problematiku. 

 

Ad5) Dobrá praxe – Průvod na šňůře, Hudba pod okny 

Příklady dobré praxe jsou velmi potřebné a inspirativní, neboť při předávání 

příkladů dochází k nenásilnému předávání zkušeností v rámci celé republiky 

https://dobrapraxe.cz/cz4/priklady-dobre-praxe 

 

Ad6) Žádosti o dotaci: 

Spolek přátel CMG v Prostějově podal další dvě žádosti o dotaci v pozdním 

termínu, komise jednohlasně nedoporučila podpořit tyto žádosti.  

 

Ad7) Závěr: poděkování za účast všem členům 

 

 

PROSTĚJOV 11. 6. 2020 

 

Předseda komise: Mgr. Martin Mokroš v. r.  

 

Zapsala: PaedDr. Alena Dvořáková v. r., tajemnice komise ZM a MA 21 

  

https://dobrapraxe.cz/cz4/priklady-dobre-praxe

