
 
 

Jarní zasedání VH NSZM ČR 2017  

ZÁPIS   
 

 

Místo a datum jednání: Praha, Magistrát HMP, zasedací sál zastupitelstva 
25. dubna 2017 

Zpracovala: Radka Švíková, vedoucí úseku Kanceláře NSZM ČR 

Za správnost: Petr Švec, ředitel NSZM ČR 

Ověřeno: Alena Veselá (Třeboň) 
Lenka Tomsová (Praha 20) 

Přítomni  
Členové NSZM ČR – statutární a pověření zástupci  

Kraj Jihomoravský – Simona Svitáková (koordinátorka) 

Kraj Liberecký – Ivana Hujerová (koordinátorka) 

Kraj Moravskoslezský – Petr Strakoš (koordinátor) 

Kraj Vysočina – Martin Hyský (radní) 

Město Brno – Ivana Draholová (koordinátorka) 

Město Hodonín – Ivana Hájková (koordinátorka)   

Město Jihlava – Rudolf Chloupek (primátor) 

Město Kopřivnice – Miroslav Kopečný (starosta) 

Město Krnov – Tomáš Kolárik (koordinátor)  

Město Litoměřice – Petr Hermann (zastupitel) 

Město Pelhřimov – Josef Kodr (místostarosta) 

Město Poděbrady – Ivana Bohuslavová (koordinátorka) 

Město Rosice – Jaroslav Světlík (starosta) 

Město Rožnov pod Radhoštěm – Jan Kučera (místostarosta) 

Město Štětí – Miroslav Andrt (místostarosta) 

Město Třebíč – Vladimír Malý (místostarosta) 

Město Třeboň – Alena Veselá (koordinátorka) 

Město Týnec nad Sázavou – Martin Kadrnožka (starosta) 

Město Úštěk – Pavel Mašata (koordinátor) 

Město Valašské Klobouky – Eliška Olšáková (starostka) 

Město Vsetín – Simona Hlaváčová (místostarostka) 

 

 

MČ Praha 8 – Petr Vilgus (místostarosta) 

MČ Praha 10 – Ivana Cabrnochová (radní) 

MČ Praha 12 – Jiří Hladovec (koordinátor) 

MČ Praha 20 – Lenka Tomsová (koordinátorka) 

Praha-Dolní Počernice – Zbyněk Richter (starosta) 

MČ Praha-Libuš – Petr Borský (koordinátor)  

Obec Bolatice – Herbert Pavera (starosta) 

Obec Červená Voda – Petr Mareš (starosta)  

Obec Chelčice – Marta Krejčíčková (pověření) 

Obec Křižánky – Jan Sedláček (starosta) 

Obec Lípa – Marta Vencovská (koordinátorka) 

Obec Letovice – Bohuslav Kuda (pověření radní) 

Obec Pištín – Marta Krejčíčková (pověření) 

mrg. Letovicko – Bohuslav Kuda (pověření) 

MAS Rozkvět – Marta Krejčíčková (koordinátorka) 

MAS Opavsko – Jiří Krist (předseda) 

SO Hlučínska – Herbert Pavera (pověření) 

 

Zasedání VH se účastnili další zástupci členských municipalit  
a subjektů asociace NSZM ČR bez pověření k hlasování.  

Počet oficiálně zastoupených členských municipalit  

38 ze 130 členů NSZM ČR  

Ředitel a Kancelář NSZM ČR  

Petr Švec (ředitel NSZM ČR)  
Jitka Boušková (vedoucí Kanceláře NSZM ČR), Radka Švíková (vedoucí úseku Kanceláře NSZM ČR), Kateřina Dolejšová, Eva Poláčková, Markéta 
Lexová, Adéla Petrová, David Novák, Ondřej Kačaba a další pracovníci Kanceláře. 
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Program zasedání 

BOD ČAS BODY ZASEDÁNÍ MATERIÁLY 

 10:00 
Úvod Valné hromady  

▪ informace ředitele NSZM ČR 

  

10:15 
- 

12:00 

Otevřený diskusní blok Národní sítě Zdravých měst ČR 

EFEKTIVNÍ F INANČNÍ Ř ÍZENÍ MĚST ,  REGIONŮ  A  JEJICH ORGANIZACÍ  
NSZM ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí a odbornými partnery 

 
12:30 Zahájení Valné hromady NSZM ČR 

 
12:40 Představení nových členů asociace NSZM ČR 

 
13:00 Plnění usnesení a úkolů z minulých zasedání Valné hromady 

I. 13:10 

Stav NSZM a služby pro členy  

▪ Stav asociace NSZM ČR, Služby NSZM pro členy 
▪ Průzkum spokojenosti členů NSZM 
▪ Aktuální Harmonogram akcí NSZM 

 
 
- Průzkum spokojenosti členů NSZM 2016 
- Harmonogram akcí NSZM 2017 

II. 13:30 

Národní a mezinárodní aktivity NSZM 

▪ Spolupráce NSZM 
(RVUR, ministerstva, odborné instituce, 
WHO, národní sítě Zdravých měst v Evropě, ICLEI, Energy-Cities) 

 

III. 13:50 

Hospodaření a provoz NSZM  

▪ Zpráva revizní komise NSZM ČR 
▪ Zpráva auditora k hospodaření NSZM 
▪ Účetní závěrka NSZM ČR 
▪ Členské příspěvky NSZM 

 
- Hospodaření NSZM 2016 
- Účetní závěrka 2016 
- Členské příspěvky 2018 

IV. 14:20 Výroční zpráva NSZM ČR - Výroční zpráva NSZM 2016 

V. 14:30 Volby do orgánů asociace NSZM ČR  

 15:30 Závěr zasedání  

 

Průběh zasedání 

• Diskusní blok:  
„Efektivní finanční řízení měst, regionů a jejich organizací“ 

V rámci zasedání Valné hromady proběhl dopolední otevřený diskusní blok k tématu Efektivního finančního řízení. 
Petr Švec, ředitel NSZM ČR, zahájil tuto část stručnými informacemi k aktuálnímu stavu a činnostem asociace NSZM 
ČR. Následovaly prezentace odborných partnerů NSZM. 

V úvodu zazněla prezentace Tomáše Vyhnánka, náměstka pro sekcí finančního řízení Ministerstva financí (MF), který 
představil chystané úpravy zákona o řízení a kontrole veřejných financí a vizi v oblasti přezkoumání hospodaření obcí 
a krajů. Mezi jiným zmínil, že s aplikací zákona zůstávají obcím stejné kompetence, mění se spíše oblasti, na které bude 
z hlediska kontrol MF kladen důraz - zejména pak nakládání s veřejnými prostředky včetně majetku, návazně vedení 
účetnictví či zadávání veřejných zakázek. Snahou zákona je snížit reportovací povinnost těm nejmenším obcím, klást 
důraz na silnou metodickou podporu ze strany MF ČR a ukazovat příklady dobré praxe. Zmíněna byla také duplicita 
kontrol a snaha ji snížit tam, kde to je možné, zejména pak sdílet výsledky jednotlivých kontrol i jejich plány.  
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K hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti - tzv. principům 3E - a vazbě na udržitelný rozvoj a strategické řízení hovořil 
pan Milan Půček. Důraz kladl na reálně fungující systém finanční kontroly, který však sám o sobě nedokáže podchytit 
korupci nebo podvody ve všech oblastech, a zmínil potřebu důkladné analýzy rizik, která je dosud v české veřejné 
správě využívána velmi nedostatečně či spíše formálně.  

S praktickými příklady pak navázali odborní konzultanti NSZM ČR k tomuto tématu i tématu řízení kvality - pánové 
Miloslav Kvapil a Roman Fišer. Zdůraznili rozměr řízení obcí a krajů jako veřejnosprávních korporací, které plně 
zahrnují i své příspěvkové a obchodní organizace, s jejichž majetkem mají obce a kraje taktéž efektivně, účinně, účelně 
a udržitelně hospodařit a zajistit tak poskytování kvalitních veřejných služeb.  

Praxi Zdravého Kraje Vysočina přednesl ředitel krajského úřadu pan Zdeněk Kadlec, který zmínil, že zásadním 
důvodem, proč se tématem nutno zabývat je, že veřejná správa musí být profesionální, dělat rozhodnutí smysluplná a 
podložená a účinné hospodařit se svěřenými zdroji. Vymezil se proti šíři korupce, kterou ve veřejné správě nepovažuje 
za tak alarmující, jak je v posledních letech prezentováno. Aktuální benešovskou zkušenost sdělila pak paní tajemnice 
Miluše Stibůrková, která prakticky ukázala, jak městský úřad v Benešově postupuje při finančním řízení svých 
svěřených a zakládaných organizací - co jsou nutné předpoklady a možná rizika. 

Veškeré prezentace i fotogalerie z diskusního bloku jsou dostupné na www.zdravamesta.cz/financni-rizeni2017.  

 

 
 

• Uvítání Valné hromady, noví členové NSZM ČR 
V úvodu zasedání Valné hromady zazněl informační bod k problematice zdravotní 
gramotnosti, který představili MUDr. Alena Šteflová, ředitelka Kanceláře WHO v Praze a 
MUDr. Petr Struk, předseda Ústavu pro zdravotní gramotnost (ÚZG). Účastníci zasedání 
byli krátce seznámeni s významem tématu zdravotní gramotnosti a jeho institucionálním 
zázemím v prostředí ČR, které se opírá zejména o nově vytvořený ÚZG. V roce 2016 
inicioval ÚZG vytvoření Aliance pro zdravotní gramotnost, která je  dobrovolným 
uskupením odborníků v oblasti zdraví, zástupců veřejné správy, škol a dalších organizací a 
institucí. Připojení asociace NSZM k této Alianci bylo zařazeno jako bod k jednání v rámci 
dalšího programu VH.  

Účastníky zasedání Valné hromady NSZM následně uvítal Petr Hermann, předseda NSZM, 
který dále řídil průběh jednání.  Předseda požádal o představení přítomné zástupce 
municipalit a subjektů, které vstoupili nebo vstupují jako noví členové do Národní sítě 
Zdravých měst ČR v období od minulého zasedání VH v Praze. 

 

http://www.zdravamesta.cz/financni-rizeni2017
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• Oficiální zahájení zasedání Valné hromady NSZM ČR 
Předseda zahájil zasedání VH. Předseda konstatoval, že VH v počtu 38 přítomných zástupců municipalit není dosud 
usnášeníschopná (nutná nadpoloviční většina činila 66 ze 130 členů). Předseda proto zahájil náhradní zasedání VH,  
kdy je Valná hromada v souladu se Stanovami NSZM usnášeníschopná při aktuálním počtu přítomných členů. 
V průběhu jednání počet hlasujících mírně kolísal dle počtu hlasujících aktuálně přítomných v jednací místnosti. 

Návazně na konstatování počtu přítomných zástupců municipalit se ředitel dotázal, zda jsou přítomni noví zájemci o 
kandidaturu do orgánů NSZM (Rada a Revizní komise) s potřebným pověřením v souladu se Stanovami. Dotaz byl 
směrován na případné zájemce, kteří dosud nezareagovali na zaslanou výzvu NSZM a nedodali své pověření pro volbu 
do těchto orgánů NSZM plánovanou v závěru zasedání VH. Nikdo z přítomných na tuto výzvu nezareagoval. 

VH následně schválila Program zasedání a obsazení pracovních orgánů VH NSZM 

- pracovní předsednictvo:  
Petr Hermann (Litoměřice), Martin Hyský (Vysočina), Simona Hlaváčová (Vsetín)   

- návrhová komise:  
Ivana Cabrnochová (Praha 10), Petr Mareš (Červená Voda) 

- volební komise:  
Zbyněk Richter (Praha – Dolní Počernice), Josef Koch (Pelhřimov), Jan Kučera (Rožnov p. Radhoštěm) 

- ověřovatelé zápisu:  
Alena Veselá (Třeboň),  Lenka Tomsová (Praha 20).  

[Související usnesení č. 1-I,II / JVH-2017] 

Předseda dále pověřil Kancelář NSZM k zajištění pracovních funkcí v rámci zasedání VH 

- zapisovatelka: Radka Švíková a skrutátorka: Markéta Lexová.  
 

• Bod VH. Plnění usnesení Valné hromady NSZM  
Předseda uvedl bod „Plnění usnesení VH“. Ředitel přednesl informaci o plnění usnesení ke dni konání VH a sdělil,  
že všechny úkoly vyplývající z usnesení či zápisu VH jsou splněny. 

VH vzala informace na vědomí.  

[Související usnesení č. 2 / JVH-2017] 

 

• Bod I. Stav NSZM a služby pro členy  
Předseda uvedl bod „Stav NSZM a služby pro členy“. Ředitel prezentoval informace ke stavu asociace.  

Stav asociace NSZM – členové 

VH vzala na vědomí členství následujících municipalit v NSZM ČR: město Rožnov pod Radhoštěm, obec Bystřice, obec 
Červená Voda. 

VH vzala na vědomí ukončení členství následujících municipalit v NSZM ČR:  město Slaný (k 31.12.), město Uherské 
Hradiště, město Říčany, obec Okříšky. 

VH vzala na vědomí aktuální statistiku členů asociace NSZM ČR: 130 municipalit a dalších subjektů (celkový počet členů 
je beze změny vůči stavu k 1.1.2017), s regionálním vlivem na 2.152 měst a obcí, ve kterých žije 5,423 milionu 
obyvatel,  tj. 52 % populace ČR. 

[Související usnesení č. 3–I, II, III  / JVH-2017]  

 
Průzkum spokojenosti 

Ředitel informoval Valnou hromadu o výsledcích průzkumu spokojenosti členů NSZM ČR za rok 2016. Průzkum proběhl 
v lednu a únoru 2017. Zapojilo se 55 členů, primárně byli k vyjádření osloveni politikové ZM. Všichni účastníci 
průzkumu vyjádřili, že jsou s fungováním a službami asociace „spokojeni“ nebo „spíše spokojeni“. Průměr hodnocení 
spokojenosti je při známkování stylem školní známky: 1,38. Dílčí připomínky členů jsou využity ke zlepšení aktivit  
a služeb asociace.  

[Související usnesení č. 4  / JVH-2017]  
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Harmonogram celostátních akcí NSZM ČR 2017 

Ředitel informoval o akcích NSZM, které jsou v plánu do konce roku 2017. Upozornil zejména na celostátní konferenci, 
která proběhne v závěru roku v jiném termínu, nežli bylo původně avizováno. Účastníci VH dostali tištěnou verzi 
harmonogramu NSZM, který je zároveň dostupný na: www.nszm.cz/harmonogram.  

Do konce roku 2017 proběhnou tyto akce: 

• Setkání Zdravých krajů, 16. 5. 2017 v Jihlavě (Kraj Vysočina) 

• Letní škola NSZM, 7. - 9. 6. 2017 v Moravské Třebové   

• Zasedání Rady NSZM, 7. 6. 2017 v Moravské Třebové od 17 h. (po ukončení programu 1. dne Letní školy) 

• Zasedání Rady NSZM, 26. 9. 2017, místo bude upřesněno od 18 h. 

• Podzimní škola NSZM, 1. - 3. 11. 2017 ve Vsetíně 

• Podzimní Valná hromada NSZM, 1. 11. 2017 ve Vsetíně od 16 h. (po ukončení programu 1. dne Podz. školy) 

• 24. Konference NSZM 2017, 7 – 8. 12. 2017 v Praze.  

[Související usnesení č. 5  / JVH-2017]  

 

• Bod II. Národní a mezinárodní aktivity NSZM ČR 
Předseda uvedl bod „Národní a mezinárodní aktivity NSZM“. Ředitel a vedoucí Kanceláře NSZM prezentovali podrobné 
informace. 

Hlavní aktivity NSZM na národní úrovni 

NSZM je členem meziresortní Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR), tj. poradního orgánu premiéra ČR. Asociace  
předsedá jednomu z osmi výborů RVUR – „Výbor pro udržitelné municipality“. Tato pozice přináší pro NSZM možnost 
přímé komunikace s ministerstvy a přístup k aktuálním informacím na národní úrovni. 

Ředitel informoval o národním rámci udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“, který připravila RVUR a 19. dubna 
jej schválila vláda. Pro aktivity NSZM je důležitá implementace dokumentu, kterou aktuálně připravuje Úřad vlády. 

Jako nástroj k provazování ČR 2030 s dalšími dokumenty i operačními programy má na základě usnesení vlády sloužit 
Databáze strategií, kterou NSZM již v roce 2011 připravila pro MMR a nadále ji spravuje. 

Významné finanční zdroje pro členy NSZM 

Aktivita NSZM na národní úrovni směřuje kromě odborných oblastí také k praktickým přínosům ve finanční podpoře 
aktivit členů NSZM i projektů asociace. NSZM se od roku 2014 aktivně podílela na přípravě výzev zaměřených na 
podporu z fondů EU (ESIF) i národních fondů ČR.  

Na začátku roku 2017 jsou vyhlášeny nové grantové výzvy, vhodné pro Zdravá města, obce a regiony. Pokračuje 
výrazná systémová finanční podpora v rámci výzev OP Zaměstnanost (v gesci Ministerstva vnitra, zajišťuje MPSV). 
Výzva OPZ č. 58 v plánovaném objemu 285 mil. Kč bude poskytována na jednotlivé dotace v max. výši 10 mil. Kč  
s 5 % kofinancováním. Bude opět možné čerpat zdroje na široké aktivity Zdravých měst a regionů (např. MA21 i další 
metody kvality, strategické plánování a řízení, projektové řízení a další). Souběžně probíhá obdobná výzva OPZ č. 117 
pro hl. město Prahu a její městské části. O aktuálních velkých grantových výzvách OPZ byli již několikrát informováni 
všichni členové NSZM ČR, v rámci jarních akcí asociace proběhly již dvě prezentace MPSV s možností rozsáhlých 
individuálních konzultací pro jednotlivé členy. Koordinátoři mají k dispozici adresy kontaktních míst MPSV v Praze a 
Brně pro další dotazy.  

Souběžně proběhne také výzva v rámci Národního programu Životní prostředí (v gesci MŽP, zajišťuje SFŽP). Podobně 
jako v loňském roce je tématem podpora komponent ŽP v rámci MA21, a též zapojení měst do Paktu starostů 
(Covenant of Mayors) v oblasti klimatu a udržitelné energetiky. Podle předběžné informace MŽP, která zazněla na 
Jarní škole NSZM, by výzva NP ŽP měla být poskytována na jednotlivé dotace ve výši do 1 mil. Kč, bez kofinancování.  

Úspěšnými žadateli z výzev OPZ a NP ŽP realizovaných v roce 2016 byli v mnoha případech členové NSZM ČR,  
kteří za rok 2016 získali na své projekty více než 100 mil. Kč (a další desítky milionů na krizové systémy podporované 
v rámci OPZ 2016).  

Asociace NSZM se svými informace a službami nadále snaží, aby členové v maximální míře využívali aktuální 
významné možnosti financování pro Zdravá města, obce a regiony, na jejichž otevření se aktivně podílela. 

 

http://www.nszm.cz/harmonogram
https://www.esfcr.cz/vyzva-058-opz
http://www.paktstarostuaprimatoru.eu/index_cs.html
http://www.paktstarostuaprimatoru.eu/index_cs.html
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Aliance pro zdravotní gramotnost 

S aktivitami na národní úrovni souvisí mj. i spolupráce s institucemi v oblasti podpory zdraví – zejména českou 
Kanceláří WHO v Praze, ale také nově vzniklým Ústavem pro zdravotní gramotnost (ÚZG). V této souvislosti VH 
schválila usnesení o připojení NSZM k Alianci pro zdravotní gramotnost, o níž v úvodu VH informovali MUDr. Alena 
Šteflová, ředitelka Kanceláře WHO a MUDr. Mgr. Petr Struk, předseda ÚZG. Více informací: http://uzg.cz/aliance.html  

[Související usnesení č. 6-II / JVH-2017]  
 
Spolupráce NSZM na mezinárodní úrovni  

Zástupci NSZM reprezentují asociaci současně na několika významných mezinárodních platformách. 

Hlavním mezinárodním partnerem NSZM je Evropská úřadovna Světové zdravotní organizace (WHO) se sídlem 
v Kodani. NSZM se aktivně účastní připravovaných mezinárodních setkání WHO. Zatím posledním z nich byla březnová 
konference WHO v Pécs, kde NSZM prezentovala své aktivity prostřednictvím Jitky Bouškové (vedoucí Kanceláře 
NSZM), Martina Hyského (radního kraje Vysočina, místopředsedy NSZM) a Antonína Tyma (ZM Litoměřice).  

Na základě rozhodnutí VH z loňského podzimu vstoupila NSZM ČR v březnu 2017 jako kolektivní člen do ICLEI – 
mezinárodní asociace udržitelných municipalit. Návazně na tento krok byla NSZM přizvána k účasti na jarní 
mezinárodní akci: konferenci Resilient Cities v Berlíně (duben) a k prezentaci na kulatém stole v rámci VH ICLEI 
v Bruselu (květen). Součástí postupu ICLEI je aktuální „Baskická deklarace udržitelných měst“, která je předložena ke 
schválení VH. Tato deklarace navazuje na Aalborskou chartu z roku 1994, která je základem Aalborských závazků,  
a tedy podkladem pro hodnocení udržitelného rozvoje ve Zdravých městech, obcích, regionech v Česku. 

Další mezinárodní platformou je evropská asociace Energy Cities se zaměřením na udržitelnou místní energetiku, kde 
je NSZM členem již od roku 2008. Zástupci NSZM a ZM Litoměřice se zúčastní výroční konference asociace EC ve 
Stuttgartu (duben).  Současně je ve spolupráci s EC připravováno setkání k tématu udržitelné energetiky, které 
proběhne v Praze (jaro 2018). 

Asociace NSZM je v neposlední řadě součástí mezinárodní platformy UN Global Compact ČR, která sdružuje 
organizace a firmy aktivně se zabývající tématem společenské odpovědnosti.  

[Související usnesení č. 6-I, 6-III / JVH-2017]  
 

• Bod III. Hospodaření, řízení a provoz NSZM ČR  
Předseda uvedl bod „Hospodaření NSZM, řízení a provoz“, předal slovo řediteli, který přednesl informace  
k podkladovým materiálům k tomuto bodu, které byly předem rozeslány. 

Projekty a projektová spolupráce NSZM  

NSZM v roce 2017 realizuje tři projekty z ESF a národní zdrojů ČR:  

• Projekt „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“ (tzv. Mozaika) probíhá 
od 10/2015 do 09/2021. Podporuje služby NSZM pro členy, akce a zdokonalování metodických doporučení. 
Odborným partnerem v projektu je Univerzita Karlova.        

Projekt podpořený z výzvy OPZ č. 19 bude činnost asociace významně financovat do roku 2020. V rámci 
inovačních aktivit jsou hrazeny dvě aktualizace Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje (2016, 2020)  
a veškeré související expertní práce pro Audity UR, dále např. hodnocení vlivu projektů měst na udržitelný 
rozvoj či metodická podpora pro systémovou integraci metod kvality a procesní řízení k UR (aktivita 
„Portfolio“ pro 20 pilotních měst). Dále vzniká několik ukázkových analýz a koncepčních materiálů – 
zdravotní plány, kulturní koncepce, koncepce adaptací na změny klimatu, ap. Od r. 2018 projekt podpoří  
i další související aktivity – facilitaci veřejných fór, tematické akce, Konference a Školy NSZM.  

• Projekt SFŽP-4 „Osvěta a vzdělávání pro obce, městské části a veřejnost k udržitelnému rozvoji a životnímu 
prostředí“ je financován ze SFŽP; probíhá od 07/2015 do 12/2017. Je zaměřen zejména na služby NSZM pro 
členy v rámci celostátních a místních akcí: Konference a Školy NSZM, akreditované vzdělávání pro úřady, 
facilitace veřejných fór ve městech, obcích a regionech. Součástí projektu bylo využití pocitových map, on-
line hlasovací aplikace k „10P“, ad.   

• Každoročním zdrojem finanční podpory pro NSZM je dotace Ministerstva pro místní rozvoj, která aktuálně 
probíhá od 01 do 12/2017; týká se především vývoje Databáze strategií na technologické základně info-
systému DataPlán NSZM. V únoru t.r. bylo v Databázi evidováno již 600 dokumentů (vč. dokumentů Zdravých 
měst, obcí, regionů), a celkový počet návštěv portálu přesáhl 150 000.  

http://uzg.cz/aliance.html
https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2358460n
http://www.iclei.org/
https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/baskicka-deklarace_2016.pdf
http://www.dataplan.info/index.shtml?apc=r2308007t
http://www.dataplan.info/index.shtml?apc=r2288512t
http://www.databaze-strategie.cz/


Jarní VH NSZM ČR 2017  
Z á p i s 

 

 7 

Služby a metodická podpora členům NSZM z projektů  

Ředitel informoval o aktualizaci „Metodiky pro hodnocení udržitelných měst“ (návod pro zpracování Auditů 
udržitelného rozvoje). NSZM aktualizaci zajišťuje ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Byl zapojen celostátní expertní 
tým, který propojuje 30-40 odborníků za jednotlivá témata UR, a proběhly workshopy s pokročilými Zdravými městy. 
Nová verze metodiky s označením „2017“ (schválena 11/2016) je k dispozici na výše uvedeném webovém odkaze.  
V současné době jsou projednávány úpravy pro plnohodnotné využití Metodiky v dalších typech municipalit  
a regionů: kraje, městské části, MAS a malé obce. Další rozsáhlá aktualizace Metodiky je plánována na rok 2020. 

Zpracování a oponentura Auditů UR probíhá za využití on-line systému DataPlán NSZM, kde je k dispozici inspirativní  
porovnání Auditů UR mezi nejpokročilejšími městy. NSZM průběžně organizuje tým expertů a hradí jejich spolupráci 
pro Zdravá města, obce, regiony.   

Dle celoročního harmonogramu probíhají webináře NSZM jako pravidelná konzultační platforma pro pracovní diskuse 
mezi Kanceláří NSZM a koordinátory z jednotlivých ZM o zkušenostech a problémech při realizaci Projektu Zdravé 
město, obec, region. Od roku 2017 je jako software pro webináře využíván Skype, který se nejvíce osvědčil 
z testovaných programů. 

Na Školách NSZM v roce 2017 jsou průběžně nabízeny další služby a metodické materiály NSZM, které v souvislosti 
s projekty asociace mohou členové zdarma a bez kofinancování využívat: 

- metodická podpora pro integraci metod kvality a zavedení procesního řízení udržitelného rozvoje pro 20 Zdravých 
  měst (tzv. Portfolio); 

- politiky, strategie, koncepce či metodiky v inovativních tématech udržitelného rozvoje, ve spolupráci s 5-8 členy 
NSZM (aktuálně program Zdraví 2020 Vysočina, strategie adaptace Chrudimi na změny klimatu, kulturní plánování 
v Jihlavě a Litoměřicích; do budoucna témata: dostupnost bydlení, krizové řízení a resilience komunit);       

- pro veřejná fóra členů NSZM v roce 2017 je možné nadále využívat  pocitové mapy (ve spolupráci s UPOL); 

- ve spolupráci s předsednickým ZM Litoměřice vznikla metodika pro Školní fóra – inovativní způsob zapojování dětí  
   do identifikace příležitostí ke zlepšení ve Zdravém městě; pomoc při zavedení této inovace je nabízena všem ZM. 

[Související usnesení č. 7-I,II / JVH-2017]       

Zpráva Revizní komise NSZM a výrok auditora k hospodaření NSZM ČR 2016 

Předseda Revizní komise informoval Valnou hromadu o průběhu zasedání Revizní komise a jejím výroku, který je 
uveden v materiálech: 

 „Revizní komise NSZM ČR nemá připomínky k hospodaření NSZM ČR za rok 2016 a doporučuje Valné hromadě NSZM 
ČR schválení Roční účetní závěrky za rok 2016 bez výhrad.“  

Dále ředitel seznámil Valnou hromadu s výrokem auditorské společnosti, který je uveden v materiálech: 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky asociace Národní síť Zdravých měst České republiky („asociace“) sestavené 
na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisků a ztráty a přílohy této 
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. „Podle 
našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv asociace k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů  
a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.“  

FIZA, a.s., Auditorská společnost, Číslo oprávnění: 0377  

[Související usnesení č. 8-I,II / JVH-2017]       

Hospodaření NSZM ČR 2016 

Ředitel představil materiál s celkovým přehledem hospodaření za rok 2016, který je doplněn o přílohy: 

„Výsledek hospodaření NSZM 2016“, „Rozpočtové opatření RO-II-2016, Souhrn rozpočtových opatření,  
„Soupis majetku NSZM k 31.12.2016“ a „Zpráva Revizní komise za rok 2016".  

Hospodaření NSZM v roce 2016 bylo vyrovnané – celkový objem výnosů i nákladů: 14 018 tis. Kč. 
Provozní náklady asociace se podařilo pokrýt z 69 % z externích projektových zdrojů.  

[Související usnesení č. 9 / JVH-2017]       
 

  

http://mistniagenda21.cz/metodikaUR
http://mistniagenda21.cz/audit-ur-porovnani
http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2319163n
http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2319790n
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Účetní závěrka NSZM ČR 2016 

Ředitel představil Roční účetní závěrku NSZM 2016. Daň z příjmu za rok 2016 nebyla vyměřena, vzhledem k typu 
zdrojů (většinou projektové zdroje) a k nekomerčnímu statutu NSZM.  

Rada doporučila Valné hromadě schválit Roční účetní závěrku NSZM ČR 2016 bez výhrad. 

[Související usnesení č. 10 / JVH-2017]       
 

Členské příspěvky NSZM ČR 2018 

Ředitel představil pravidla pro platbu členského příspěvku v asociaci NSZM ČR na rok 2018, která předtím projednala 
Rada NSZM:   

• - Termín platby: nejpozději do 31. ledna 2018 

• - Výše platby: viz přehledová tabulka (níže)  

• - Doplňková pravidla: obcím 1. stupně, mikroregionům a MAS nejsou poskytovány služby v místě,  
  s výjimkou ukázkových a pilotních postupů nebo projektových aktivit NSZM. 

 

Přehledová tabulka: Výše platby členského příspěvku v asociaci NSZM na rok 2018 

TYP MUNICIPALITY  1. ROK ČLENSTVÍ  
2. ROK ČLENSTVÍ  

A DÁLE  

Obec 1. stupně do 2000 obyvatel bez příspěvku bez příspěvku 

Obec 1. stupně nad 2000 obyvatel bez příspěvku 1,90 Kč / 1 obyvatele 

Obec 1. stupně nad 2000 obyvatel, pokud je součástí členského 
mikroregionu nebo MAS 

bez příspěvku bez příspěvku 

Obec 2. nebo 3. stupně (město) 
1,90 Kč / 1 obyvatele, 

max. 5 000,- 
1,90 Kč / 1 obyvatele, 

max. 99 000,- 

Město zapojené do Evropské sítě ZM WHO 5 000,- 
1,90 Kč / 1 obyvatele, 

max. 50 000,- 

Městská část do 5000 obyvatel 
1,90 Kč / 1 obyvatele, 

max. 5 000,- 
1,90 Kč / 1 obyvatele 

Městská část nad 5000 obyvatel 5 000,- 
1,90 Kč / 1 obyvatele, 

max. 99 000,- 

Mikroregion bez příspěvku 3 000,- 

Mikroregion, jehož součástí je členská obec  
2. nebo 3. stupně, event. platící obec 1. stupně 

bez příspěvku bez příspěvku 

Místní akční skupina (MAS) 5 000,- 5 000,- 

Hlavní město Praha  99 000,- 99 000,- 

Kraj  99 000,- 99 000,- 

Pozn.: Pravidla pro platbu členských příspěvků NSZM byla upravena v prvním roce členství pro menší města a MČ.  

 

[Související usnesení č. 11 / JVH-2017]       
 

• Bod IV.  Výroční zpráva NSZM ČR 2016  

Ředitel představil Valné hromadě materiál Výroční zpráva NSZM ČR 2016. Materiál 
obsahuje veškeré shrnující aktivity a výstupy asociace, je vhodný pro propagaci 
NSZM i jejích členů. Komentoval vybrané akce a aktivity NSZM uvedené 
v materiálu, jehož výtisk účastníci VH na místě obdrželi.  

VH schválila Výroční zprávu NSZM ČR 2016 
/ na webu: výroční zpráva    
 
[Související usnesení č. 12 / JVH-2017] 
 
 
 
       

https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2093790t
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• Bod V.  Volby do orgánů asociace NSZM ČR 

Vzhledem k ukončení dvouletého funkčního období Rady NSZM ČR a Revizní komise NSZM ČR proběhla volba  
do těchto orgánů NSZM pro další období: 2017–2019. Předseda Petr Hermann poděkoval dosavadním členům Rady  
a Revizní komise za jejich aktivitu a dobrou spolupráci v uplynulém období. Ocenil též spolupráci s ředitelem NSZM ČR 
a efektivní fungování Kanceláře NSZM. Ředitel návazně kladně zhodnotil spolupráci s předsedou Petrem Hermannem, 
jeho aktivní reprezentování asociace a účast na pilotních aktivitách – zejména školních fórech Zdravých měst. 

Po dobu voleb do orgánů asociace předsedal zasedání Valné hromady ředitel NSZM, v souladu s Volebním řádem 
asociace. Předsedající přečetl seznam kandidátů pro volby do Rady a RK, kteří dodali své pověření v souladu  
se stanovami NSZM. Bylo navrženo, aby vzhledem k počtu kandidátů, byl pro další volební období počet členů Rady 
stanoven na 9 zástupců municipalit a aby volba členů Rady a Revizní komise probíhala aklamací. VH přijala uvedené 
návrhy. 

[Související usnesení č. 13, 14 / JVH-2017]. 

Rada NSZM ČR  

Předsedající uvedl 9 členů NSZM a jimi delegované kandidáty, kteří byli svými municipalitami navrženi pro činnost 
v Radě NSZM na období 2017-2019. Ti se následně krátce představili: 

- Kraj Vysočina (Martin Hyský, radní) 
- MČ Praha 8 (Petr Vilgus, místostarosta) 
- Město Chrudim (Petr Řezníček, starosta) 
- Město Jihlava (Rudolf Chloupek, primátor) 
- Město Kopřivnice (Miroslav Kopečný, starosta) 
- Město Litoměřice (Petr Hermann, zastupitel) 
- Město Vsetín (Simona Hlaváčová, místostarostka) 
- Obec Bolatice (Herbert Pavera, starosta) 
- MAS Opavsko (Jiří Krist, předseda).  

VH zvolila a schválila navržené členy Rady do funkce. 

[Související usnesení č. 15-I / JVH-2017] 

Revizní komise NSZM ČR 

V souladu se Stanovami  NSZM předsedající uvedl 3 členy NSZM a jimi delegované kandidáty, kteří byli svými 
municipalitami navrženi pro činnost v Revizní komisi NSZM ČR na období 2017-2019. Proběhlo krátké představení. 

- Město Štětí (Miroslav Andrt, místostarosta)   
- Město Letovice (Bohuslav Kuda, radní) 
- Obec Křižánky (Jan Sedláček, starosta)  

Valná hromada zvolila a schválila navržené členy Revizní komise NSZM do funkce. Po následném krátkém jednání 
Revizní komise, na návrh členů Revizní komise a v souladu se Stanovami, schválila VH do funkce předsedy Revizní 
komise NSZM ČR Miroslava Andrta (Město Štětí). 

[Související usnesení č. 15-II, 16-I / JVH-2017]. 

Předsednictvo NSZM ČR 

Nově zvolení členové Rady NSZM se odebrali na krátké jednání k domluvě o doporučení osob pro funkci předsedy 
a místopředsedů NSZM. Po návratu z jednání, v souladu se Stanovami, byl sdělen návrh Rady: 

-  předseda NSZM ČR:   Petr Hermann (Město Litoměřice) 
- 1. místopředseda NSZM ČR:  Petr Řezníček (Město Chrudim) 
- 2. místopředseda NSZM ČR:    Martin Hyský (Kraj Vysočina)  

VH schválila předsedu a místopředsedy NSZM do jejich funkcí.  

[Související usnesení č. 16-II,III / JVH-2017]  

Nově zvolený předseda Petr Hermann převzal řízení zasedání Valné hromady. Poděkoval Valné hromadě za 
projevenou důvěru a k období, které nyní leží před Asociací NSZM ČR uvedl: „Za sebe i kolegy v nově zvolené Radě 
NSZM děkuji za důvěru. Vynasnažíme se pokračovat v nastoupené cestě a zužitkovat naše zkušenosti v oblasti Zdravých 
měst, obcí a regionů ve prospěch celé asociace.“ 
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• Různé 
Předseda Petr Hermann představil zkušenosti se zapojováním mladá generace ve Zdravém městě Litoměřice.  
Je zde pořádána časově navazující řada aktivit: školní fóra ve všech ZŠ, celoměstské mladé fórum a následně velké 
veřejné fórum se stolem mladých. Tento celoroční model práce, který se v Litoměřicích velmi osvědčil, doporučil 
předseda i dalším zástupcům Zdravých měst.  
 
Předseda závěrem poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Valné hromady, Magistrátu hl. m. Prahy  
za hostitelství a Kanceláři NSZM za organizační zajištění akce. 
 
 
 

Přílohy zápisu  

 Přehled usnesení ze zasedání Valné hromady NSZM dne 25. dubna 2017 v Praze. 
 

 

Schválil: Lenka Tomsová (Praha 20)  
               
 
 

Schválil: Alena Veselá (Třeboň)  
              

Podpis: 
 
 
 

Podpis: 

Úředně ověřeno: Úředně ověřeno: 

 
 


