
 
 

Jarní zasedání VH NSZM ČR 2019 

ZÁPIS   
 

 

Místo a datum jednání: Liberec (Krajský úřad Libereckého kraje) 
20. března 2019 

Zpracovala: Radka Švíková, Kancelář NSZM ČR 

Za správnost: Petr Švec, ředitel NSZM ČR 

Ověřeno: Martina Macková (Štětí) 
Jana Lorencová (Tábor) 

Přítomni  
Členové NSZM ČR – statutární a pověření zástupci  

Kraj Jihomoravský – Radomír Pavlíček (zastupitel) 

Kraj Liberecký – Radka Loučková Kotasová (radní) 

Kraj Moravskoslezský – Petr Strakoš (koordinátor) 

Kraj Vysočina – Martin Hyský (radní) 

Město Benešov – Petr Jandač (zastupitel) 

Obec Bolatice – Radim Herudek (koordinátor) 

Obec Bory – Lucie Dostálová (starostka) 

Město Bystřice – Daniel Štěpánek (místostarosta) 

Obec Bystřice – Roman Wrobel (starosta) 

Obec Červená Voda – Petr Mareš (starosta) 

Město Hodonín – Ladislav Ambrozek (místostarosta)  

Město Chrudim – František Pilný (starosta) 

Obec Chuchelná – Rudolf Sněhota (starosta) 

Město Jihlava – Karolína Koubová (primátorka) 

Město Jilemnice – David Hlaváč (radní) 

Město Klatovy – Martin Kříž (místostarosta)  

Město Kopřivnice – Dagmar Rysová (místostarostka)  

Obec Krhová – Kateřina Halaštová (starostka) 

Obec Křižánky – Jan Sedláček (starosta) 

Město Litoměřice – Petr Hermann (zastupitel) 

 

 

Město Moravská Třebová – Daniela Maixnerová (místostarostka) 

Město Opava – Hana Brňáková (náměstkyně primátora) 

MČ Praha 12 – Petr Šula (místostarosta, zastupitel) 

MČ Praha 20 – Lenka Tomsová (koordinátorka) 

MČ Praha – Dolní Počernice - Zbyněk Richter (starosta)  

Město Rokytnice nad Jizerou – Petr Matyáš (starosta) 

Město Rožnov pod Radhoštěm – Jan Kučera (místostarosta)   

Město Štětí – Martina Macková (koordinátorka) 

Město Tábor – Jana Lorencová (koordinátorka) 

Město Třebíč – Jan Burda (radní) 

Město Týnec nad Sázavou – Martin Kadrnožka (starosta) 

Město Valašské Klobouky – Eliška Olšáková (starostka) 

Město Valašské Meziříčí – Zdislava Odstrčilová (místostarostka) 

Město Velké Meziříčí – Josef Komínek (starosta) 

Město Vsetín – Tomáš Pifka (místostarosta)  

Město Znojmo – Soňa Bystřická (koordinátorka) 

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko – Josef Komínek (člen) 

MAS Opavsko – Jiří Krist (předseda) 

Sdružení obcí Hlučínska – Radim Herudek (pověřený) 

 

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

Počet oficiálně zastoupených členských municipalit a subjektů  

39 ze 129 členů NSZM ČR  

Ředitel a Kancelář NSZM ČR  

Petr Švec (ředitel NSZM ČR)  
Jitka Boušková (vedoucí Kanceláře NSZM ČR), Radka Švíková, Kateřina Dolejšová, Markéta Lexová, David Novák, Aleš Dresler, Blanka 
Dvořáková. 
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Program zasedání 

BOD ČAS BODY ZASEDÁNÍ MATERIÁLY 

 
16:00 Zahájení zasedání Valné hromady 

DISKUSE POLITIKŮ: Společný postup členů NSZM ČR v klíčovém roce 2019 

 
17:00 Plnění usnesení a úkolů z minulých zasedání Valné hromady 

I. 17:10 

Stav NSZM a služby pro členy  

▪ Stav asociace NSZM ČR, noví členové 
▪ Služby NSZM pro členy, Pravidelný průzkum spokojenosti členů 
▪ Aktuální Harmonogram akcí NSZM 

 

- Přijetí nových členů NSZM 
- Průzkum spokojenosti členů 2018 
- Harmonogram akcí 2019 

II. 17:30 

Národní a mezinárodní aktivity NSZM 

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

 

III. 17:45 

Hospodaření a provoz NSZM  

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

 
- Hospodaření NSZM 2018 
- Zpráva Revizní komise 
- Účetní závěrka 2018 
- Členské příspěvky 2020 

IV. 18:15 Výroční zpráva NSZM ČR - Výroční zpráva NSZM 2018 

V. 18:30 Volby do Rady a Revizní komise NSZM ČR 2019-2021 

VI. 19:15 Různé 

 19:30 Závěr zasedání Valné hromady  

Průběh zasedání 

DISKUSE POLITIKŮ: Společný postup členů NSZM ČR v klíčovém roce 2019 
Ředitel představil základní východiska pro postup asociace, a zejména jednotlivých Zdravých měst, obcí a regionů 
v počínajícím volebním období. Zdůraznil rok 2019 jako klíčový pro rozhodnutí o dalším strategickém směřování 
Zdravých municipalit a regionů a zdůraznil, že nastává poslední fáze pro získání finanční podpory z OPZ k úspěšnému 
postupu členů (kvalitní strategická dokumentace, která je využitelná pro velké rozvojové a urbánní investice, úspory 
v energetice apod.). Zároveň informoval o tom, že asociace je právě v těchto klíčových krocích nápomocna  
a může jim poskytnout řadu přínosných konzultací a služeb.   

Dále se ředitel krátce věnoval výstupům z posledního jednání 
Rady, kdy byla diskutována aktuální situace mezi NSZM a MŽP.  
Současně informoval o záměru uskutečnit jednání pokročilých 
uživatelů metody MA21 s ministrem ŽP, což potvrdili přítomní 
zástupci členů.  

Na tento vstup ředitele navázali místostarostka Dagmar Rysová 
(Kopřivnice) a radní Martin Hyský (kraj Vysočina), kteří 
nezávisle na sobě podpořili významnou roli asociace NSZM 
jako autonomního subjektu založeného samosprávami. Při 
setkání s ministrem ŽP doporučili podpořit pozici NSZM jako 
aktivní celostátní platformy pro spolupráci a síťování v řadě 
témat, důležitých i pro MŽP. V tomto duchu se vyjádřila také 
Rada NSZM na svém posledním zasedání.   
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• Úvod zasedání Valné hromady, oficiální zahájení  
Účastníky zasedání Valné hromady NSZM uvítal Petr Hermann, předseda NSZM, který dále řídil průběh jednání.  
Předseda konstatoval, že VH v počtu 39 přítomných hlasujících zástupců členů není dosud usnášeníschopná (nutná 
nadpoloviční většina činí 65 ze 129 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 – viz souhrn usnesení v příloze 
zápisu.  

VH následně schválila Program zasedání a obsazení pracovních orgánů VH NSZM 

- pracovní předsednictvo: 
Petr Hermann (Litoměřice), Martin Hyský (Kraj Vysočina), 
Ladislav Ambrozek (Hodonín), Dagmar Rysová (Kopřivnice) 

- návrhová komise:  
Petr Mareš (Červená voda), Martin Kadrnožka (Týnec nad 
Sázavou) 

- volební komise: 

Jan Burda (Třebíč), David Hlaváč (Jilemnice), Kateřina 
Halaštová (Krhová)  

- ověřovatelé zápisu: 
Martina Macková (Štětí) 
Jana Lorencová (Tábor) 

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

- zapisovatelka: Radka Švíková, skrutátorka: Markéta Lexová. 

[Související usnesení č. 1-I,II / JVH-2019] 

• 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 informaci na vědomí.  
[Související usnesení č. 2/ JVH-2019] 
 

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 schválila nového člena asociace NSZM ČR: 
- město Bystřice. 

VH vzala na vědomí ukončení členství následujících municipalit a regionů v NSZM: 
- město Orlová, město Zlaté Hory, mikroregionu Drahanská vrchovina, MAS Vodňanská ryba. 

VH vzala na vědomí aktuální statistiku členů asociace NSZM ČR: 129 municipalit a dalších subjektů (celkový počet členů 
je -2 vůči stavu k 1. 1. 2019), s regionálním vlivem na 2.108 měst a obcí, ve kterých žije 5,391 milionu obyvatel,  
tj. 51 % populace ČR. 

[Související usnesení č. 3–I,II,III / JVH-2019] 
 

Průzkum spokojenosti členů NSZM ČR za rok 2018 

Ředitel informoval Valnou hromadu o výsledcích průzkumu spokojenosti členů NSZM ČR za rok 2018. Průzkum proběhl 
v lednu a únoru 2019. Zapojilo se 50 členů, primárně byli k vyjádření osloveni politikové ZM. Respondenti průzkumu 
vyjádřili, že jsou s fungováním a službami asociace „spokojeni“ nebo „spíše spokojeni“, jeden respondent uvedl 
„nespokojen“. Průměr hodnocení spokojenosti je při známkování stylem školní známky: 1,36, což znamená mírné 
zhoršení oproti roku 2017 (o 0,1 sledovaného indexu). Dílčí připomínky jsou využity ke zlepšení aktivit a služeb 
asociace.  
[Související usnesení č. 4 / JVH-2019]  
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Harmonogram NSZM ČR 2019 

Ředitel informoval VH o ročním Harmonogramu NSZM. Z akcí v úvodu roku byla 
připomenuta lednová 25. Konference NSZM ČR „Udržitelně a zdravě ve městech“ 
v Praze, které se zúčastnil rekordní počet 260 osob. Součástí konference byl 
seminář na téma smluv mezi obcemi a developery, který vzbudil velký zájem.  Další 
úspěšnou akcí byla únorová konference v Litoměřicích Energie v rukou měst  
(viz dále Projekty). Mezi dalšími akcemi jsou například tradiční Školy NSZM (březen 
v Liberci; červen v Táboře; listopad v Hodoníně), dále Setkání Zdravých městských 
částí a Setkání Zdravých krajů či chystaný odborný seminář Architekti a voda  
ve městě (květen v Praze).  

Novinkou v roce 2019 je workshop NSZM, Kraje Vysočina a SZÚ Podpora zdraví ve 
Zdravých městech v dubnu v Jihlavě. Zasedání VH jsou vždy spojena s konáním 
jarní a podzimní Školy NSZM.  

V průběhu roku je dále plánována řada eKonzultací (každý měsíc) a řada odborných webinářů pro koordinátory  
i experty z úřadů. Web s podrobným harmonogramem: https://www.zdravamesta.cz/cz/harmonogram?rok=2019  

[Související usnesení č. 5 / JVH-2019] 

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). Rada přešla pod gesci Ministerstva životního 
prostředí, předsedou je ministr životního prostředí. Asociace NSZM současně zastává místopředsednictví jednoho 
z výborů RVUR – „Výbor pro udržitelné municipality“. Tato pozice přináší pro NSZM možnost přímé komunikace 
s ministerstvy a přístup k aktuálním informacím na národní úrovni. 

Významným partnerem NSZM na národní úrovni je Ministerstvo vnitra, které respektuje dlouhodobé zkušenosti  
asociace a z toho důvodu pověřilo NSZM dlouholetým projektem ke kvalitě územní veřejné správy, strategickému 
řízení, participaci, k metodě MA21 a dalším nástrojům pro udržitelný rozvoj (viz dále „Projekty a projektová 
spolupráce“).   

Pro pozici NSZM na národní úrovni je důležitá Databáze strategií, kterou asociace již v roce 2011 připravila pro 
Ministerstvo pro místní rozvoj, na bázi vlastního online systému DataPlán a průběžně Databázi spravuje. V současné 
době obsahuje Databáze více než 1200 aktuálních strategií; 500 dokumentů je z měst a obcí. NSZM průběžně zajišťuje 
vkládání strategických dokumentů svých členů do Databáze. 

Spolupráce v oblasti dotačních zdrojů je zejména s Ministerstvem práce a sociálních věcí (výzvy ESIF – OPZ). NSZM se 
svými informace a službami nadále snaží, aby členové využívali aktuální významné možnosti financování z OPZ  
pro Zdravá města, obce, regiony.  

V oblasti podpory zdraví NSZM nadále spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem 
(SZÚ), Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a Ústavem pro zdravotní gramotnost. Nově NSZM 
připravila pravidelné vzdělávací akce pro koordinátory ve spolupráci se SZÚ Jihlava a Krajem Vysočina (viz 
Harmonogram). Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci se NSZM vrací k možnosti využívání metodiky 
HIA pro hodnocení dopadu strategických dokumentů na zdraví obyvatel. 

Aktivní spolupráce probíhá i s řadou institucí spravujících data z území (ČSÚ, ÚZIS, ad.) využitelných pro hodnocení 
udržitelnosti rozvoje na místní či regionální úrovni. Tyto aktivity probíhají ve spolupráci s UK v rámci webového portálu 
Mozaika (viz dále „Projekty a projektová spolupráce“). Ve spolupráci s Institutem plánování rozvoje hl. m. Praha (IPR) 
se podařilo propojit do DataPlánu unikátní sadu indikátorů využitelných v prostředí městských částí. Partnerem 
asociace je také Česká agentura pro standardizaci (ČAS), kde jsou popularizovány ČSN i ISO normy se zaměřením  
na města a udržitelný rozvoj.  

Významné finanční zdroje pro členy NSZM 

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 přípravě se NSZM aktivně podílela. 

V březnu 2019 jsou vyhlášeny jedny z posledních grantových výzev OPZ, využitelných pro Zdravá města, obce  
a regiony v oblasti podpory kvality úřadů, strategického řízení (vč. analýz, studií, koncepčních dokumentů), 
procesního a projektového řízení, participace ad. Jedná se o výzvy č. 092 a č. 119. 

http://www.vysvihnetese.cz/
https://www.zdravamesta.cz/cz/probehle-akce/energie-v-rukou-mest-energie-doprava-a-inovace-pro-mesta-21-stoleti
https://www.zdravamesta.cz/cz/harmonogram?rok=2019
http://databaze-strategie.cz/
https://www.esfcr.cz/vyzva-092-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-119-opz
http://www.vysvihnetese.cz
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Otevírají se také výzvy NPŽP na podporu Paktu starostů a primátorů, či výzvy MPSV k sociálnímu bydlení (viz 
konzultace a webináře NSZM).  

O těchto aktuálních výzvách jsou členové NSZM průběžně informováni na Školách NSZM (včetně možnosti 
individuálních konzultací), prostřednictvím pravidelného e-mailového servisu či cílených webinářů.  

Průběžně Kancelář NSZM rozesílá informace o zahraničních grantech a možnostech projektových partnerství  
se zahraničními municipalitami a asociacemi (zejména Energy Cities a ICLEI).  

Hlavní aktivity NSZM na mezinárodní úrovni 

Jitka Boušková, vedoucí Kanceláře NSZM, informovala  
o mezinárodních partnerech asociace a nabídkách, které ze 
strany těchto partnerů průběžně přicházejí: účast na akcích, 
zapojení do projektů, účast na webinářích ad. Kancelář 
NSZM zprostředkovává svým členům průběžně informace  
o těchto aktivitách. Vedoucí Kanceláře vyzvala přítomné 
účastníky VH, pokud mají zájem o tento typ spolupráce na 
mezinárodní úrovni (tj. zejména účast politiků na 
zahraničních akcích), aby reagovali na rozesílané nabídky, 
případně se obrátili na Kanceláři NSZM. Kodaňská centrála 
Zdravých měst doporučila zapojení politiků a prezentace 
aktivit jednotlivých Zdravých měst a regionů z Česka na 
mezinárodních akcích WHO.  

Dále zazněla informace o plánovaném květnovém jednání 
sítí Zdravých měst v Portugalsku, a o spolupráci NSZM 
s asociacemi Energy Cities či ICLEI.  

V neposlední řadě zmínila aktuální VII. Fázi programu Zdravé město WHO a související Kodaňskou deklaraci pro Zdravá 
města, kterou VH NSZM schválila už v loňském roce.  Kodaňská deklarace je podkladem pro plány a priority VII. fáze 
Zdravých měst WHO a národních sítí Zdravých měst pro léta 2019 až 2024. Mezi hlavní témata této fáze patří: 
investice do lidí a jejich znalostí a dovedností; navrhování prostředí měst, které pozitivně ovlivňuje zdraví a kvalitu 
života; zapojování obyvatel a partnerství; zvyšování prosperity komunit a rovného přístupu ke statkům i službám; 
bezpečné, odolné a inkluzivní komunity; ochrana prostředí, včetně podpory udržitelné spotřeby a výroby.  NSZM ČR  
se aktuálně hlásí k reakreditaci v rámci VII. fáze programu Zdravé město v Evropě, o výsledku bude VH informována. 

[Související usnesení č. 6 / JVH-2019]  

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 nadále realizuje v roce 2019 hlavní projekt z OPZ, dále pravidelný roční projekt k Databázi strategií a dílčí 
mezinárodní projekt v rámci asociace Energy Cities – viz detailní informace níže. V přípravě je další projekt ze zdrojů 
OPZ. 

Projekt „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“  
(zdroj: ESIF – OPZ výzva č. 19  - MPSV/MV)  / probíhá 2015-2021 / 

• Projekt se zkráceným názvem Mozaika je nerozsáhlejším projektem v historii NSZM ČR, který má činnost 
asociace stabilizovat až do roku 2021. Projekt přinesl nové zásadní příležitosti pro služby a zdokonalování 
metodické podpory členům NSZM. Projekt, který byl doporučen ze strany MV, je zaměřen na kvalitní postupy 
municipalit a regionů, které jsou důležité např. pro uživatele metody MA21. V rámci projektových aktivit 
probíhají rozsáhlé aktualizace Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje a expertní práce pro Audity UR; dále 
se rozšíří on-line systém hodnocení dopadu projektů měst na udržitelný rozvoj. Důležitou aktivitou projektu je 
metodická podpora pro systémovou integraci dalších metod kvality vůči MA21 a procesní řízení k UR (aktivita 
„Portfolio“). Uvedená aktivita je otevřena k využití 20 municipalitám. Dále probíhá financování ukázkových 
analýz či strategických materiálů v členských municipalitách: zdravotní plány, kulturní koncepce, koncepce 
adaptací na změny klimatu, metodika finančního řízení, ap. Projekt podporuje i další aktivity NSZM pro členy, 
jako například facilitaci veřejných fór, tematické akce, Školy NSZM a Konferenci. Odborným partnerem 
projektu je Univerzita Karlova; dále je formou DPČ a DPP najímána skupina expertů pro zabezpečení 
odborných výstupů a poradenství.        

http://www.dataplan.info/index.shtml?apc=r2308007t
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Projekt „Energy Cities: Propagace Paktu starostů a primátorů v členských zemích EU / Mainstream the Covenant  
of Mayors in Member States“ (zdroj: Energy Cities ve spolupráci s Evropskou komisí)  / probíhá 2018-2019 / 

• Projekt se zkráceným názvem EC-CoM je zaměřen na informovanost a diskuse k Paktu starostů a primátorů  
i na konkrétní příklady a nástroje pro města v oblasti klimatu a energetiky. Partnerem projektu je Sdružení 
energetických manažerů měst a obcí (SEMMO). V rámci projektu byla mj. pořádána úspěšná mezinárodní 
konference „Energie v rukou obcí“, ve dnech 27. - 28. února ve Zdravém městě Litoměřice. 
 

Projekt „Databáze strategií – podpora pro udržitelný rozvoj a strategické řízení (etapa 2019)“  
(zdroj: MMR - dotace NNO)  / probíhá i 2018, plánováno pokračování na 2019, žádost je ve výběrovém řízení /  

• Pravidelným zdrojem finanční podpory pro NSZM od roku 2013 je dotace Ministerstva pro místní rozvoj, která 
probíhá od ledna do prosince každého roku. Projekt se týká především vývoje a správy národní Databáze 
strategií (viz bod „Hlavní aktivity NSZM na národní úrovni“). 

Služby, nástroje a metodická podpora pro členy NSZM z projektů  

Na Školách NSZM, e-mailově, na webinářích i osobních konzultacích jsou průběžně nabízeny služby, nástroje  
a metod. podpora NSZM, které v souvislosti s projekty mohou členové asociace zdarma a bez kofinancování využívat: 

- podpora pro veřejná Fóra Zdravých měst a regionů, vč. možnosti využívání pocitových map pro veřejná fóra členů 
NSZM (spolupráce s UPOL), a aplikace pro hlasování v eAnketách (spolupráce s Mobilním rozhlasem),  

- ve spolupráci s předsednickým ZM Litoměřice podpora pro Mladá a Školní fóra; pomoc při těchto akcích je 
nabízena všem Zdravým městům a obcím, 

- metodická podpora pro integraci metod kvality, zavedení procesního řízení a zásobníků projektů s hodnocením 
UR pro 20 měst (tzv. Portfolio),  

- vznikají široce využitelné ukázkové politiky, strategie, koncepce či metodiky v tématech udržitelného rozvoje, ve 
spolupráci s 5-8 členy NSZM (dokončeno či rozpracováno: zdravotní politika - Vysočina; adaptace na změny klimatu 
- Chrudim; kulturní plánování - Jihlava, Litoměřice; finanční řízení – Dačice; udržitelné bydlení - Benešov),       

- města mají k dispozici vzdělávací program NSZM pro městský úřad, komise a zastupitele, zaměřený na udržitelný 
rozvoj, kvalitu veřejné správy (vč. MA21 a dalších metod), na strategické řízení, participaci i další systémová témata 
dle zájmu, 

- dle celoročního harmonogramu probíhají průměrně 1x měsíčně eKonzultace NSZM jako průběžná konzultační 
platforma pro pracovní diskuse mezi Kanceláří NSZM a koordinátory z jednotlivých ZM o zkušenostech  
a problémech při realizaci programu Zdravé město, obec, region, 

- všichni členové mají dle zájmu k dispozici online nástroje NSZM: Zásobník projektů vč. hodnocení vlivu  
na udržitelný rozvoj, Pasport budov vč. místní energetiky, Dotační systém města a individuální sestavy místních 
informací v rámci systému DataPlán NSZM.  

[Související usnesení č. 7-I,II / JVH-2019] 

Zpráva Revizní komise NSZM ČR a Výrok auditora k hospodaření NSZM 2018 

Jan Sedláček, člen Revizní komise NSZM, informoval o zasedání komise, o provedené interní kontrole hospodaření  
asociace za minulý rok, a přednesl výrok RK: 

 „Revizní komise NSZM ČR nemá připomínky k hospodaření NSZM ČR za rok 2018 a doporučuje Valné hromadě NSZM 
ČR schválení Roční účetní závěrky za rok 2018 bez výhrad.“  

Dále ředitel seznámil s Výrokem auditora, který je uveden v materiálech: 

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace asociace k 31.12.2018 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2018 v souladu s účetními předpisy 
platnými v České republice. Celkový stav účetnictví asociace je dobrý a odpovídá požadavkům vyplývajícím z předpisů. 
Účetnictví bylo vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.“  

V Brně dne 29. ledna 2019 

FIZA, a.s., Auditorská společnost, číslo oprávnění 377 
Jménem auditorské společnosti: Ing. David Ficbauer Ph.D., číslo oprávnění statutárního auditora 2135 

[Související usnesení č. 8-I,II / JVH-2019] 

  

https://www.zdravamesta.cz/cz/NSZM-pakt-starostu-energetika
https://www.dataplan.info/cz/home/fora-zm
https://www.dataplan.info/cz/home/fora-mlada
https://www.zdravamesta.cz/cz/publikace
http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2319163n
http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2319790n
https://www.zdravamesta.cz/cz/akreditovany-vzdelavaci-program-nszm-cr-principy-udrzitelneho-rozvoje-v-navaznosti-na-strategicke-planovani-a-kvalitu-zivota
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/webinare-nszm
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Hospodaření NSZM ČR 2018 

Ředitel představil materiál s celkovým přehledem hospodaření za rok 2018, který je doplněn o přílohy: 

„Výsledek hospodaření NSZM 2018“, „Rozpočtové opatření RO-I-2018, Souhrn rozpočtových opatření,  
„Zpráva Revizní komise za rok 2018" a „Soupis majetku NSZM k 31.12.2018“.  

Hospodaření NSZM v roce 2018 bylo vyrovnané – celkový objem výnosů i nákladů: 14 895 tis. Kč. Účetní roční výnosy 
jsou formálně nižší (13 182 tis. Kč), protože do ročního financování jsou zahrnuty zálohy z projektů. Provozní náklady 
asociace se Kanceláři podařilo pokrýt z 50 % z projektových zdrojů.  

[Související usnesení č. 9 / JVH-2019] 

Roční účetní závěrka NSZM ČR 2018 

Ředitel představil Roční účetní závěrku NSZM 2018. Daň z příjmu za rok 2018 nebyla vyměřena vzhledem k typu zdrojů 
(projektové zdroje) a k nekomerčnímu statutu NSZM.  

Valná hromada schválila Roční účetní závěrku NSZM ČR 2018 bez výhrad. 

[Související usnesení č. 10 / JVH-2019] 

Členské příspěvky NSZM ČR 2020 

Rada doporučila Valné hromadě schválit pravidla pro platbu členského příspěvku v asociaci NSZM ČR na rok 2020, 
která jsou meziročně beze změn co do výše příspěvku; mění se pouze termín platby příspěvků na 15. ledna 2020.  
Přehledová tabulka příspěvků je uvedena na další straně zápisu. 

[Související usnesení č. 11 / JVH-2019] 

Přehledová tabulka: Výše platby členského příspěvku v asociaci NSZM na rok 2020 

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,- 

 

Bod IV. Výroční zpráva NSZM ČR 2018  
Ředitel představil materiál Výroční zpráva NSZM ČR 2018. Zpráva 
obsahuje veškeré shrnující aktivity a výstupy asociace, je vhodný pro 
propagaci NSZM i jejích členů. Valná hromada schválila Výroční 
zprávu NSZM ČR 2018.  

[Související usnesení č. 12 / JVH-2019]  

 

https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/nszm_vyrocni-zprava_2018_1.pdf
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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: 2019–2021. 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.  

Po dobu voleb do orgánů asociace v souladu s Volebním řádem asociace předsedal zasedání Valné hromady ředitel 
NSZM. 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-2019]. 

Rada NSZM ČR  

Předsedající uvedl 9 členů NSZM a jimi delegované kandidáty, kteří byli svými municipalitami navrženi pro činnost 
v Radě NSZM na období 2019-2021. Ti se následně krátce představili: 

- Kraj Vysočina (Martin Hyský, radní) 
- město Hodonín (Ladislav Ambrozek, místostarosta) 
- město Chrudim (František Pilný, starosta) 
- město Jihlava (Karolína Koubová, primátorka) 
- město Kopřivnice (Dagmar Rysová, místostarostka) 
- město Litoměřice (Petr Hermann, zastupitel) 
- město Vsetín (Tomáš Pifka, místostarosta) 
- obec Bolatice (Herbert Pavera, starosta) 
- MAS Opavsko (Jiří Krist, předseda) 

VH zvolila a schválila navržené členy nové Rady do funkce. 

[Související usnesení č. 15-I / JVH-2019] 

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 2019-2021. Proběhlo krátké představení. 

- město Štětí (Miroslav Andrt, místostarosta)   
- obec Křižánky (Jan Sedláček, starosta)  
- město Rožnov pod Radhoštěm (Jan Kučera, místostarosta). 

Valná hromada zvolila a schválila navržené členy nové Revizní komise NSZM do funkce.  

Po následném krátkém jednání Revizní komise, na návrh členů 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-2019]. 

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. místopředsedkyně NSZM ČR: Dagmar Rysová (město Kopřivnice) 
- 2. místopředseda NSZM ČR:   Martin Hyský (Kraj Vysočina)  

VH schválila předsedu a místopředsedy NSZM do jejich funkcí.  

[Související usnesení č. 16-II,III / JVH-2019]  

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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Bod VI.  Různé / Závěr zasedání VH 
Předseda na závěr poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Valné hromady, Zdravému Libereckému kraji  
za hostitelství a Kanceláři NSZM za organizační zajištění akce. 
 
 

 

Přílohy zápisu  
− Přehled usnesení ze zasedání Valné hromady NSZM dne 20. března 2019 v Liberci 
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Martina Macková  
(Štětí)  
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