
 
 

Jarní zasedání  
Valné hromady NSZM ČR 2016 

Zápis 
 

 

Místo a datum jednání: Praha, Magistrát HMP, zasedací sál zastupitelstva 

19. dubna 2016 

Zpracovala: Radka Švíková, Kancelář NSZM ČR 

Za správnost: Petr Švec, ředitel NSZM ČR 

Ověřeno: Marek Mikuš (Vsetín)  
Iva Hájková (Praha 8) 

 

Přítomni  
Členové NSZM ČR – statutární a pověření zástupci  

Kraj Moravskoslezský – Petr Strakoš (koordinátor) 

Kraj Vysočina – Martin Hyský (radní) 

Město Boskovice – Bohuslav Kuda (plná moc) 

Město Brandýs nad Lab. – Petr Kváča (místostarosta) 

Město Brno – Ivana Draholová (koordinátorka) 

Město Havlíčkův Brod – Marie Kudrnová (koordinátorka)  

Město Hodonín – Ladislav Ambrozek (místostarosta)   

Město Jihlava – Rudolf Chloupek (primátor) 

Město Jilemnice – Petr Matyáš (starosta) 

Město Kopřivnice – Miroslav Kopečný (starosta) 

Město Krhová – Kateřina Halaštová (starostka) 

Město Krnov – Jan Krkoška (místostarosta) 

Město Letovice – Bohuslav Kuda (zastupitel) 

Město Litoměřice – Petr Hermann (zastupitel) 

Město Mariánské Lázně – Vojtěch Franta (místostarosta) 

Město Mladá Boleslav – Jindřich Zítka (koordinátor) 

Město Mor. Třebová – Pavel Brettschneider (místostar.) 

Město Opava – Dalibor Halátek (náměstek primátora) 

Město Pelhřimov – Josef Koch (místostarosta) 

Město Rokytnice nad Jizerou – Petr Matyáš (starosta) 

Město Rosice – Jaroslav Světlík (starosta)  

Město Sázava – Bohumil Vtípil (místostarosta) 

Město Štětí – Miroslav Andrt (místostarosta) 

Město Tábor – Kateřina Bláhová (místostarostka) 

Město Třebíč – Vladimír Malý (místostarosta) 

Město Třeboň – Alena Veselá (koordinátorka) 

Město Ústí nad Labem – Jan Husák (pověření)  

Město Úštěk – Pavel Mašata (koordinátor) 

Město Valašské Klobouky – Eliška Olšáková (starostka) 

Město Velké Meziříčí – Josef Švec (koordinátor) 

Město Vítkov – Pavel Smolka (starosta) 

Město Vsetín – Simona Hlaváčová (místostarostka) 

 

MČ Praha 8 – Petr Vilgus (místostarosta) 

MČ Praha 12 – Milan Maruštík (radní) 

MČ Praha 20 – Lenka Tomsová (koordinátorka) 

MČ Praha 21 – Pavel Roušar (místostarosta) 

MČ Praha-Dolní Počernice – Zbyněk Richter (starosta) 

MČ Praha-Libuš – Jana Martínková (koordinátorka)  

Obec Bolatice – Lenka Osmančíková (pověření)  

Obec Křižánky – Jan Sedláček (starosta) 

Obec Vyžlovka – Robert Vondrovic (místostarosta)  

Mrg. Letovicko – Bohuslav Kuda (pověření) 

Sdružení obcí Hlučínska – Lenka Osmančíková (pověření) 

MAS Opavsko – Jiří Krist (předseda) 

 

Zasedání VH se účastnili další zástupci členských municipalit  

a subjektů asociace NSZM ČR bez pověření k hlasování.  

 
Počet oficiálně zastoupených členských municipalit  

44 ze 130 členů NSZM ČR  
 

Ředitel a Kancelář NSZM ČR  

Petr Švec (ředitel NSZM ČR)  
Jitka Boušková (vedoucí Kanceláře NSZM ČR), Radka Švíková, Kateřina Dolejšová, Ivana Vaňková, Eva Poláčková, Markéta 
Lexová, Adéla Petrová, Nataša Šopková, David Novák a další pracovníci Kanceláře 
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Program zasedání 

BOD BODY ZASEDÁNÍ 

 
Úvod Valné hromady  

 informace ředitele NSZM ČR 

 OTEVŘENÝ DISKUSNÍ BLOK: „Kvalitní bydlení ve městech“ 

 
Uvítání Valné hromady NSZM ČR 

Oficiální zahájení zasedání VH NSZM ČR  

 Představení nových členů NSZM 

 Plnění usnesení Valné hromady 

I. 

Stav NSZM a služby pro členy  

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

II. 

Národní a mezinárodní aktivity NSZM 

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

III. 

Hospodaření a provoz NSZM  

 Zpráva revizní komise NSZM ČR 
 Zpráva auditora k hospodaření NSZM 
 Účetní závěrka NSZM ČR 2015 
 Členské příspěvky NSZM 2017 

IV. Výroční zpráva NSZM ČR 2015 

V. Různé, diskuse 

 Závěr zasedání  

 



Jarní VH NSZM ČR 2016  

Z á p i s 

 

 3 

Průběh zasedání 

 Diskusní setkání: „Kvalitní bydlení ve městech“ 
V rámci zasedání Valné hromady proběhl dopolední inspirativní diskusní blok k tématu Kvalitního 
bydlení ve městech. Petr Švec, ředitel NSZM ČR, zahájil tuto část stručnými informacemi k aktuálnímu 
stavu  

a činnostem asociace NSZM ČR. Následovaly prezentace odborných partnerů NSZM. 

David Tichý z fakulty architektury ČVUT prezentoval ukázková řešení seniorského bydlení, která reagují 
na dlouhodobý trend stárnutí populace. Představeny byly varianty urbanistického a architektonického 
řešení, které odpovídá soudobému chápání kvalitního bydlení, je ekonomicky přijatelné z pohledu 
investičních  
i provozních výdajů a současně klade důraz na sociální udržitelnost a energetickou nenáročnost (více  
viz www.sfrb.cz). 

Filip Tittl z Centra kvality bydlení představil výzkumný projekt „Sídliště, jak dál“ a jeho pilotní ukázky 
z Jilemnice a Štětí. Vysoký objem sídlišť v rámci municipální zástavby je záležitostí nejen českého 
prostředí, ale celého středoevropského regionu. Výzkum analyzoval sídliště z hlediska tech. standardu 
staveb, kvality veř. prostranství a specifik celkového uspořádání. Nastíněny byly možnosti koncepčních 
úprav sídlišť, ale  
i dílčích nenáročných intervencí ke zvýšení kvality života. 

Milan Svoboda z České komory architektů hovořil o možnostech využití architektonických soutěží při 

zadávání veřejných zakázek ve městech. Garancí kvality soutěží je pověřena České komora architektů  
(viz www.cka.cz). Prezentující stručně představil průběh soutěží a zejména jejich závazná pravidla. 
Upozornil také, že zásadním předpokladem výběru kvalitního vítězného návrhu je důkladná rozvaha nad 
přípravou soutěže a jejím zadáním optimálně se zapojením občanů.  

Více informací k semináři zde.   
 

 

 Uvítání Valné hromady, noví členové NSZM ČR 
Účastníky zasedání Valné hromady NSZM uvítal Petr Hermann, předseda NSZM ČR, 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. 

 

Oficiální zahájení zasedání Valné hromady NSZM ČR 

Předseda zahájil oficiální část zasedání VH. Předseda konstatoval, že VH v počtu 44 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. 

VH schválila Program zasedání. 

[Související usnesení: 1-I/JVH-2016]  

Předseda dal hlasovat o obsazení následujících pracovních orgánů VH NSZM:   

- Pracovní předsednictvo:  
Petr Hermann (Litoměřice), Martin Hyský (Vysočina), Rudolf Chloupek (Jihlava)   

- Návrhová komise:  
Bohuslav Kuda (Letovice), Simona Hlaváčová (Vsetín) 

- Ověřovatelé zápisu:  

Marek Mikuš (Vsetín), Iva Hájková (Praha 8)                                     

[Související usnesení: 1-II/JVH-2016] 

Předseda určil: 
- zapisovatele (Radka Švíková, Kancelář NSZM), skrutátora (Markéta Lexová, Kancelář NSZM).  
 
 
 

http://www.sfrb.cz/
http://www.cka.cz/
http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2309029n


Jarní VH NSZM ČR 2016  

Z á p i s 

 

 4 

 
 

 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: 2/JVH-2016] 

 

 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 

I. VH  v z a l a  n a  v ě d o m í  členství následujících municipalit a subjektů v NSZM ČR: 

 městská část Praha 8 

 městská část Praha 12 
 město Benešov 
 město Havlíčkův Brod 
 obec Krhová 
 obec Vyžlovka 

[Související usnesení 3-I/JVH-2016]  

(Pozn.: Členství uvedených municipalit a subjektů bylo již schváleno Radou NSZM, v souladu se Stanovami.)  

 

II. VH  s c h v á l i l a  členství následujících municipalit a subjektů v NSZM ČR: 

 město Týnec nad Sázavou 

[Související usnesení 3-II/JVH-2016]  

 
III. VH  v z a l a  n a  v ě d o m í  ukončení členství následujících municipalit a subjektů v NSZM ČR: 

 Plzeňský kraj 
 město Česká Lípa 
 město Kladno 
 město Strakonice 

 městská část Praha 14. 

[Související usnesení 3-III/JVH-2016]  

 
IV. VH  v z a l a  n a  v ě d o m í  statistiku členů asociace NSZM ČR: 

Valná hromada  b e r e  n a  v ě d o m í  aktuální statistiku členů asociace NSZM ČR: 
130 municipalit a dalších subjektů (celkový počet členů je beze změny vůči stavu k 1. lednu 2016),  
s regionálním vlivem na 2105 měst a obcí, ve kterých žije 5,454 milionu obyvatel, tj. 52 % populace ČR. 

[Související usnesení 3-IV/JVH-2016]  
 
Obr. Snímky z prezentace v rámci zasedání VH 
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Služby NSZM pro členy, Průzkum spokojenosti    

Ředitel představil podkladový materiál k výsledkům „Průzkumu spokojenosti členů se službami asociace 
za rok 2015“, který byl předem rozeslán.  

Průzkum proběhl v lednu a únoru 2016 a zapojilo se 55 členů, Primárně byli k vyjádření osloveni 
politikové Zdravého města a MA21. Všichni účastnící průzkumu vyjádřili, že jsou s fungováním  
a službami asociace „spokojeni“ nebo „spíše spokojeni“. Průměr hodnocení spokojenosti je 1,16 
(známkováno stylem školní známky). Dílčí připomínky byly uspokojivě projednány s jednotlivými členy.  

VH materiál vzala na vědomí.  

[Související usnesení 4/JVH-2016]  
 

Harmonogram celostátních akcí NSZM 2016    

Rada byla informována o „Harmonogramu celostátních akcí NSZM 2016“.  

Do harmonogramu je doplněna kampaň „Evropský týden udržitelného rozvoje“ (30. 5. – 5. 6. 2016), 
která v ČR probíhá pod záštitou Radou vlády pro udržitelný rozvoj.  

Další důležité akce NSZM jsou uvedeny v přehledu níže. Na webu NSZM je umístěn aktuální 
harmonogram na adrese: www.ZdravaMesta.cz/harmonogram.   

Významné akce NSZM v uplynulém období  

 Setkání Zdravých krajů se uskutečnilo v Jihlavě 16. 2. 2016 

 I. workshop k Metodice hodnocení udržitelného rozvoje proběhl v Praze dne 18. 2. 2016 

 Setkání městských částí Prahy k MA21 proběhlo dne 1. 3. 2016 

 Jarní škola NSZM se uskutečnila ve dnech 16. až 18. 3. 2016 v Litoměřicích. 

Termíny dalších akcí NSZM ČR 2016 

 Tematická sekce NSZM „Kvalita a strategie“ v Praze, 19. 5. 2016 v 10 h. 

 Letní škola NSZM v Chrudimi 15. - 17. 6. 2016 

 Podzimní zasedání Valné hromady NSZM v Krnově, 2. 11. 2016 

 Podzimní škola NSZM v Krnově 2. - 4. 11. 2016 

 Konference NSZM v Praze, 1. 12. 2016 

[Související usnesení 5/JVH-2016]  
 

 Bod II. Národní a mezinárodní aktivity NSZM ČR 

Předseda uvedl bod „Národní a mezinárodní aktivity NSZM“. Ředitel prezentoval podrobné informace. 

 
Celostátní metodické inovace NSZM  

Již na Jarní škole NSZM 2016 byly představeny novinky, které mohou využívat členové NSZM: 

- porovnání Auditů UR mezi nejpokročilejšími městy: 
mistniagenda21.cz/audit-ur-porovnani 
 
- nová publikace NSZM: Místní Agenda 21 - metoda řízení kvality pro města, obce a regiony 

mistniAgenda21.cz/brozura-2016 
 
- webináře NSZM jako nová konzultační platforma pro odbornou diskusi k tématům realizace Projektu 
Zdravé město a místní Agendy 21 
 
- školní fóra jako nová forma zapojování dětí ve Zdravém městě, propojení do občanské nauky v ZŠ;  
viz bod Různé 

 

- aktivity využitelné i nadále zdarma pro veřejná fóra členů NSZM v roce 2016:  
 pocitové mapy (ve spolupráci s UPOL) 
 on-line hlasovací aplikace D2.1.  

http://www.zdravamesta.cz/harmonogram
http://mistniagenda21.cz/audit-ur-porovnani
http://mistniagenda21.cz/brozura-2016
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    Ředitel dále informoval o aktualizaci Metodiky pro hodnocení 
 udržitelného rozvoje (podklad pro Audity udržitelného rozvoje  
ve Zdravých městech). NSZM se celého procesu aktivně účastní 
a ve spolupráci s odbornými partnery (zejm. Univerzitou 

Karlovou) komunikuje s celostátním expertním týmem pro 
MA21. Změny metodiky jsou konzultovány s pokročilými členy 
NSZM. Jednou z inovací v rámci hodnocení postupu dle Kritérií 
MA21 je, že v letošním roce se předpokládá předávání ocenění 
pro municipality již od kategorie „C“ v rámci celostátní 
Konference NSZM v prosince 2016. 

Tématem, které bude NSZM nadále metodicky sledovat a 

propojovat do systému MA21 je participativní rozpočtování, 
které představuje další součást systémové celoroční práce 
Zdravých měst a zapadá do dlouhodobého procesu komunitního 
plánování, jehož každoročním vyvrcholením je veřejné fórum k 

udržitelnému rozvoji.  Pilotní ověření metodických doporučení 
pro Zdravá města aktuálně probíhá Litoměřicích, kde první kolo 

participativního rozpočtu bylo ukončeno na veřejném fóru dne 11. 4. (viz příklad v Databázi dobré praxe). 
NSZM klade důraz zejména na zachování systému „odspoda“ vzešlých podnětů a jejich konfrontace s 
expertním pohledem a finančními možnostmi daného města či regionu. Odpadá také nákladná role 
externích dodavatelů, stejně tak jako nutnost vyčlenit vysokou sumu rozdělovanou v rámci 
participativního rozpočtování. 

Nové příležitosti pro zdokonalování metodické podpory členům NSZM přináší projekt OPZ (viz bod III.). 

 

Spolupráce NSZM na národní úrovni  

NSZM uspěla se snahou k otevření nových finančních zdrojů pro MA21 na Ministerstvu vnitra a 
Ministerstvu životního prostředí. Prvním krokem bylo prosazení MA21 jako součásti nových národních 

strategických dokumentů, s vazbou na zdroje EU v roce 2015. Na počátku roku 2016 pak byly otevřeny 
dvě výzvy OPZ a SFŽP k financování MA21 v celkovém objemu cca 300 milionů Kč. Ze strany 
ministerstev existuje příslib pokračování podobných výzev i v roce 2017, v případě předložení kvalitních 
projektů municipalit. 

Důležitým okamžikem pro úspěšné vyjednávání s ministerstvy 
bylo ustavení předsedy Výboru RVUR pro udržitelné 
municipality, kterému v současné době NSZM předsedá. Výbor 
se aktivně podílí na přípravě aktualizace Strategického rámce 
udržitelného rozvoje ČR – pod novým názvem „Česká republika 
2030“. Zájmem NSZM je v tomto střešním dokumentu zakotvit 

podporu státu pro postup měst, obcí a regionů v rámci MA21, 
což by bylo oporou pro financování i v dalším období. Tyto 
aktivity ČR jsou opřeny o mezinárodní dokument „Agenda 
2030“, jehož hlavní cíle, tzv. SDGs („Sustainable Development 
Goals“ – Cíle udržitelného rozvoje OSN) přehledně shrnuje 

překlad publikace na stránkách Infocentra OSN v Praze.  

Pod gesci Výboru pro udržitelné municipality spadá také 
problematika programu Smart Cities, která je dosud v ČR 
rozdělena pod několik ministerstev. Probíhají jednání 
k oficiálnímu nastavení pravidel programu. Na Sekci NSZM dne 
19.5. bude podepsána dohoda o spolupráci mezi NSZM ČR a 
Smart City Institutem Brno z.s. Cílem dohody je mj. připravit katalog osvědčených technologických 
řešení, který budou mít k dispozici členové asociace.    

Ministerstvo zdravotnictví na základě požadavku NSZM aktualizovalo kontakty na osoby v rámci KHS, 
SZÚ a ZÚ, které by se měly zapojit do pravidelné spolupráce s koordinátory ZM a MA21. Jedná se 
zejména  
o účast na Fórech ZM a odbornou spolupráci na Zdravotních plánech. Kontakty mají k dispozici 
koordinátoři ZM a MA21. 

V oblasti podpory zdraví dále NSZM spolupracuje s WHO CZ a dalšími partnery na tématu zdravotní 

gramotnosti. NSZM bude partnerem nově vzniklého Ústavu pro zdravotní gramotnost, z.ú.  

V rámci součinnosti s Radou vlády pro udržitelný rozvoj je připravován druhý ročník kampaně „Evropský 
týden udržitelného rozvoje (30. května - 5 . června 2016). Web Úřadu vlády pro evidenci aktivit měst je 
na adrese: www.tydenudrzitelnosti.cz 
  

http://www.dobrapraxe.cz/cz/stripky/litomerice-mesto-zapojuje-obyvatele-do-spolurozhodovani-o-casti-rozpoctu
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/sdgs_pro_deti_4-1.pdf
http://www.tydenudrzitelnosti.cz/
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Spolupráce NSZM na mezinárodní úrovni  

Jitka Boušková, vedoucí Kanceláře NSZM, informovala o změně kontaktní osoby Evropské úřadovny WHO 
v Kodani pro mezinárodní Projekt Zdravé město WHO: dr. Agise Tsourose nahradila Monika Kosinska. 

Současně stručně shrnula průběh dubnového jednání vedení WHO s městy sdruženými v Evropské síti 

Zdravých měst (za Česko Statutární město Brno) a jednotlivými národními sítěmi Evropy, které proběhlo 
v dánské Kodani. Jednotlivým sítím byla nabídnuta aktivní spolupráce na připravovaných dokumentech  
a realizovaných projektech WHO. Důraz bude kladen na propojení těchto aktivit vůči výše zmíněným 
SDGs (Cíle udržitelného rozvoje OSN). 

Další spolupráce na mezinárodním poli probíhá s asociací Energy-Cities, ICLEI a REC, zejména  
se zaměřením na zejména přenos informací a dobré praxe, mezinárodní akce, kampaně a konference. 
Aktuálními tématy jsou cíle SDGs a výstupy globální pařížské konference COP21 ke klimatickým změnám.  

V březnu rovněž proběhlo jednání se švýcarskými partnery NSZM se společností Equiterre a kantonem 
Ženeva k indikátorům udržitelného rozvoje a systému hodnocení projektů vůči UR. 

[Související usnesení 6/JVH-2016] 
 

 

 Bod III. Hospodaření, řízení a provoz NSZM ČR  

Předseda uvedl bod „Hospodaření NSZM 2015“, předal slovo řediteli NSZM ČR, který přednesl informace  
a podkladové materiály k tomuto bodu, které byly předem rozeslány. 

Projekty a projektová spolupráce NSZM  

Ředitel informoval Radu o probíhajících i připravovaných projektech asociace, které jsou uvedeny 
v materiálech. NSZM se aktuálně podařilo uspět (výzva OPZ č. 19) s dosud největším projektem 
asociace, který by měl její činnost stabilizovat do roku 2021. Systémový národní projekt je zaměřen na 
kvalitativní a kvantitativní rozvoj MA21 a systémovou podporu pro jednotlivé municipality. V rámci 

inovačních aktivit bude hrazena například aktualizace Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje a veškeré 

související expertní práce pro audity MA21, dále pak systém hodnocení dopadu projektů měst na 
udržitelný rozvoj či metodická podpora pro systémovou integraci metod kvality vůči MA21 a procesní 
řízení k UR. Poslední jmenovaná inovace bude nabídnuta k využití 20 městům. Dále bude možné 
financovat vznik minimálně 5 ukázkových analýz či strategických materiálů (zdravotní plány, kulturní 
strategie, adaptační strategie na změny klimatu apod.). Členové NSZM jsou s těmito možnostmi 
průběžně seznamováni. Projekt uhradí i další související aktivity jako například facilitaci veřejných fór, 

tematické akce, konference či Školy NSZM. Odborným partnerem projektu je Univerzita Karlova, dále 
budou na dohody najímáni další experti nutní pro zabezpečení výstupu projektu.        
 
Zpráva Revizní komise NSZM ČR a zpráva auditora k hospodaření NSZM 2015 

Miroslav Andrt, člen RK, přečetl výrok Revizní komise NSZM: 

 „Revizní komise NSZM ČR nemá připomínky k hospodaření NSZM ČR za rok 2015 a doporučuje Valné 

hromadě NSZM ČR schválení Roční účetní závěrky za rok 2015 bez výhrad.“  

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

 „Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek  
a závazky zájmového sdružení právnických osob Národní sítě Zdravých měst České republiky  
k 31. 12. 2015 a výsledek hospodaření za rok 2015 v souladu s platným zákonem o účetnictví  
a příslušnými účetními předpisy.“ 
 

[Související usnesení 7-I,II/JVH-2016]  
 

Materiál „Hospodaření NSZM 2015“ 

Ředitel představil materiál s celkovým přehledem hospodaření za rok 2015, který je doplněn o přílohy: 

„Zpráva Revizní komise za rok 2015“, „Výsledek hospodaření NSZM 2015“, „Rozpočtové opatření NSZM 
2015“, „Soupis majetku NSZM k 31. 12. 2015“.  

Hospodaření NSZM v roce 2015 bylo vyrovnané; celkový objem výnosů i nákladů činil 9 977 tis. Kč. 
Náklady asociace se podařilo pokrýt z 69 % z externích projektových zdrojů.  
 

[Související usnesení 8/JVH-2016] 
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Účetní závěrka NSZM ČR 2015 

Ředitel představil Roční účetní závěrku NSZM 2015. Daň z příjmu za rok 2015 nebyla vyměřena, 
vzhledem k typu zdrojů (většinou projektové zdroje) a k nekomerčnímu statutu NSZM. 

Rada doporučila Valné hromadě schválit Roční účetní závěrku NSZM ČR 2015 bez výhrad.  
    

[Související usnesení 9/JVH-2016] 

Členské příspěvky NSZM 2017 

Ve Strategii NSZM bylo plánováno v roce 2015 dosáhnout financování 75% základního chodu asociace 
z členských příspěvků. V roce 2015 činil podíl vlastních zdrojů pouze 53%. Jedním z kroků NSZM ke 
zlepšení ekonomické stability bude další vyjednávání o členství s většími městy, kraji a městskými částmi 
Prahy. V nejbližších letech bude NSZM nadále nucena opírat se o projektové finanční zdroje. 

Rada doporučila Valné hromadě ke schválení pravidla pro platbu členských příspěvků NSZM  

na rok 2017: 

–  Termín platby nejpozději do 31. ledna 2017. 

–  Výše platby viz přehledová tabulka (níže). 

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

 

Přehledová tabulka: Výše platby členského příspěvku NSZM na rok 2017 

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) 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 Hl.m. Prahy do 5000 obyvatel 5 000,- 1,90 Kč / 1 obyvatele 

Městská část Hl.m. Prahy 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 jsou v letech 2016-2017 beze změn.  

 
[Související usnesení 10/JVH-2016] 
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 Bod IV. Výroční zpráva NSZM ČR 2015 

Ředitel představil Výroční zprávu NSZM ČR za rok 2015, která 

shrnuje základní informace o činnosti a službách asociace 

v uplynulém roce. Komentoval vybrané akce a aktivity NSZM 

uvedené v materiálu, jehož výtisk členové Rady na místě 

obdrželi.  

VH schválila Výroční zprávu NSZM ČR  

/ na webu: výroční zpráva    

[Související usnesení: 11/JVH-2016]  
 
 
 

 

 

 

 Různé 

Předseda Petr Hermann představil zkušenosti se zapojováním mladá generace. Zdravé město Litoměřice 
pořádá časově návaznou řadu těchto akcí: školní Fóra, mladé fórum a následně veřejné Fórum se stolem 

mladých. Tento model práce, který se v Litoměřicích velmi osvědčil, doporučil předseda i dalším 
zástupcům měst. Ukázka ze školního fóra v Litoměřicích je k dispozici na videu.  
 
Veškeré podklady ze zasedání Jarní Valné hromady NSZM zde: www.zdravamesta.cz/jvh2016 
 

 

Přílohy zápisu  

 Usnesení přijatá na jarním zasedání Valné hromady NSZM  
dne 19. dubna 2016 v Praze. 

 

Schválil:  Iva Hájková  
               
 
 

Schválil: Marek Mikuš  
              

Podpis: 
 

 

 

Podpis: 

Úředně ověřeno: Úředně ověřeno: 

 

 

http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2093790t
https://www.facebook.com/Litomericko24/videos/1089137881132181/?fref=nf
http://www.zdravamesta.cz/jvh2016

