
 
 

Podzimní zasedání  VH NSZM ČR 2017  

ZÁPIS   
 

 

Místo a datum jednání: Vsetín 
1. listopadu 2017 

Zpracovala: Jitka Boušková, vedoucí Kanceláře NSZM ČR 

Za správnost: Petr Švec, ředitel NSZM ČR 

Ověřeno: Šárka Trunečková (Chrudim) 
Alena Dvořáková (Prostějov) 

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 Benešov nad Ploučnicí – Filip Ušák (starosta) 

Město Boskovice – Dagmar Hamalová (místostarostka)  

Město Brno – Ivana Draholová (koordinátorka) 

Město Havlíčkův Brod – Marie Kudrnová (koordinátorka) 

Město Hodonín – Ladislav Ambrozek (místostarosta)   

Město Chrudim – Šárka Trunečková (koordinátorka) 

Město Jihlava – Soňa Krátká (koordinátorka) 

Město Jilemnice – Martin Šnorbert (koordinátor) 

Město Klatovy – Martin Kříž (místostarosta)  

Město Kopřivnice – Miroslav Kopečný (starosta) 

Město Kroměříž – Pavel Motyčka (místostarosta) 

Město Litoměřice – Petr Hermann (zastupitel) 

Město Mariánské Lázně – Nikola Hanková (koordinátorka) 

Město Nový Jičín – Ondřej Syrovátka (místostarosta) 

Město Vsetín – Simona Hlaváčová (místostarostka) 

Město Znojmo – Vlastimil Gabrhel (starosta) 

 

 

Město Opava – Dalibor Halátek (náměstek primátora) 

Město Prostějov – Alena Dvořáková (koordinátorka) 

Město Rosice – Jaroslav Světlík (starosta) 

Město Rožnov pod Radhoštěm – pověření  

Město Štětí – Martina Macková (koordinátorka) 

Město Tábor – Kateřina Bláhová (místostarostka) 

Město Třebíč – Vladimír Malý (místostarosta) 

Město Třeboň – pověření 

Město Týnec nad Sázavou – Martin Kadrnožka (starosta) 

Město Úštěk – Pavel Kundrát (starosta) 

Město Valašské Klobouky – Martin Janík (místostarosta) 

Město Velké Meziříčí – Josef Švec (koordinátor) 

Město Vítkov – Daniela Olbertová (koordinátorka) 

MČ Praha 12 – Milan Maruštík (starosta) 

MČ Praha 15 – Milan Ducko (zástupce starosty) 

MČ Praha 20 – Hana Moravcová (starostka)  

Obec Bolatice – Herbert Pavera (starosta) 

Obec Krhová – pověření  

Obec Letovice – Bohuslav Kuda (radní) 

MAS Opavsko – Řeháček Jakub (koordinátor) 

Sdružení obcí Hlučínska – Herbert Pavera (předseda) 

 

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

Počet oficiálně zastoupených členských municipalit a subjektů  

41 ze 130 členů NSZM ČR  

Ředitel a Kancelář NSZM ČR  

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

BOD ČAS BODY ZASEDÁNÍ MATERIÁLY 

 16:00 

 Úvod zasedání Valné hromady  
 Oficiální zahájení zasedání Valné hromady 
 Plnění usnesení 

 

I. 16:30 

 Stav NSZM a služby pro členy  

 Nové sídlo asociace NSZM ČR (Palác YMCA, Praha 1) 
 Stav a činnost asociace NSZM ČR 
 Služby NSZM pro členy 
 Koncepce NSZM ČR 2018-2019 
 Roční plán NSZM ČR 2018 
 Harmonogram akcí NSZM 

- Koncepce 2018-2019 
- Roční plán 2018 
- Harmonogram akcí 2018 

II.  17:00 

 Národní a mezinárodní aktivity NSZM 

 Spolupráce NSZM na národní úrovni 
(ministerstva, odborné instituce) 

 Spolupráce NSZM na mezinárodní úrovni 
(WHO, Národní sítě Zdravých měst v Evropě, ICLEI, Energy-Cities) 

 Mezinárodní deklarace Zdravých měst WHO 

 
 
- tzv. Šanghajská deklarace ZM WHO 

III. 17:20 

Hospodaření, řízení a provoz NSZM 

 Projekty a projektová spolupráce 
 Rozpočet NSZM ČR 2018 

 
 
- Rozpočet 2018 
 

IV. 17:45 Návrh NSZM ke snížení administrativní zátěže MA21 - Prezentace k tématu 

V. 18:30   Různé, diskuse 

 19:00 Závěr zasedání Valné hromady 

 

Průběh zasedání 

 

 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 41 přítomných zástupců municipalit není dosud usnášeníschopná (nutná 
nadpoloviční většina činí 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 následně schválila Program zasedání a obsazení pracovních 

orgánů VH NSZM 

- pracovní předsednictvo: Petr Hermann (Litoměřice), Dalibor 

Halátek (Opava), Ladislav Ambrozek (Hodonín)   

- návrhová komise:  

Herbert Pavera (Bolatice), Bohuslav Kuda (Letovice)  

- ověřovatelé zápisu:  

Šárka Trunečková (Chrudim), Alena Dvořáková (Prostějov).  

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

- zapisovatelka: Jitka Boušková a skrutátorka: Kateřina Dolejšová. 

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



Podzimní VH NSZM ČR 2017  
Z á p i s 

 

 3 

 

 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/ PVH-2017] 

 

Ředitel přednesl informaci o změně sídla NSZM a Valná hromada schválila příslušné usnesení a pověřila ředitele  
k oznámení této změny na příslušném rejstříkovém soudu a k doplnění informace o změně sídla do aktuálních Stanov 

NSZM ČR.:  

Valná hromada  s c h v a l u j e  změnu sídla právnické osoby Národní síť Zdravých měst České republiky, z.s.p.o.,  
IČ 61385247. Nové sídlo NSZM ČR se nachází s platností od 1. listopadu 2017 na adrese: Na Poříčí 1041/12, Palác YMCA, Praha 1.    

[Související usnesení č. 3-I,II/ PVH-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:  

- MČ Praha 15. 

Jedná se o třináctou městskou část Prahy, která vstoupila do asociace.  

VH bere na vědomí ukončení členství následujících municipalit v NSZM ČR: 
- mikroregion Podralsko. 
 
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. 4–I, II,III / PVH-2017]  

 

Koncepce NSZM ČR 2017-2019 

Ředitel informoval o návaznostech strategických dokumentů asociace a představil předkládanou Koncepci NSZM ČR. 
Předseda informoval, že Rada na svém minulém zasedání dle Stanov a na základě předložené Koncepce potvrdila  
ve funkci ve funkci ředitele NSZM ČR Petra Švece.  

[Související usnesení č. 5-I,II / PVH-2017]  
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Roční plán NSZM ČR 2018 a stav Ligy NSZM ČR 

Ředitel dále informoval o předloženém materiálu „Roční plán NSZM ČR“. Připomenul „Ligu NSZM ČR“ jako způsob 
hodnocení členů asociace. Liga NSZM funguje od roku 1998, byla základem pro Kritéria MA21, je však vstřícnější, méně 
výkaznická a odpovídá standardům mezinárodního programu ZM WHO. Přiřazení do Ligy (skupiny začátečník/ 
pokročilý/šampión) bude prováděno průběžně dle znalostí, kterou Kancelář NSZM již má k dispozici o členech 
asociace. Před vydáním Výroční zprávy budou členové vyzváni, aby upozornili, pokud zařazení do dané kategorie Ligy 
podle jejich názoru neodpovídá aktivitě a dosažené kvalitě v roce 2017. VH materiál projednala.  

[Související usnesení č. 6-I,II / PVH-2017]  
 
Harmonogram NSZM ČR 2018 

Ředitel informoval VH o návrhu Harmonogramu NSZM ČR 2018. Mezi zmíněnými akcemi byly například zahraniční 
konference WHO Mayors´ Summit v Kodani (únor), 30ti letá výroční celoevropská konference Zdravých měst v Belfastu 
(říjen), z domácích akcí pak tradiční Školy NSZM (březen v Dačicích; červen v Rožnově pod Radhoštěm; listopad  
v Břeclavi), dále setkání Zdravých městských částí / krajů či chystaný seminář Chytré a Udržitelné město (květen  
v Praze), či Podpora zdraví a jeho měření při jarním zasedání VH (duben v Praze). Účastníci VH dostali tištěnou verzi 
harmonogramu NSZM, více viz na https://www.zdravamesta.cz/cz/harmonogram?rok=2018  

Z akcí v závěru roku 2017 byla zmíněna 24. Konference NSZM „Udržitelné město 2017“, 7. – 8. 12. 2017 v Praze, kde 
současně proběhne ocenění nejaktivnějších Zdravých měst, obcí a regionů. Ocenění MŽP za MA21 proběhne po 
dohodě samostatně na Fóru pro udržitelný rozvoj 12. prosince 2017.   

[Související usnesení č. 7 / PVH-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“. Do působnosti Výboru patří pracovní 
skupiny: PS MA21 (v gesci MŽP), PS Smart Cities a PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (obě v  gesci MMR). 
Tato pozice přináší pro NSZM možnost přímé komunikace s ministerstvy a přístup k aktuálním informacím na národní 

úrovni. 

Ředitel představil snahu NSZM přispět ke sblížení konceptů „Chytré a Udržitelné město“, s odbornou podporou 
Univerzity Karlovy. Záměrem NSZM je mj. připravit inspirační „Katalog osvědčených smart řešení“ společně s partnery: 

Česko-německá obchodní a průmyslová komora, CBCSD, případně UN Global Compact ČR a dalšími.  

 

https://www.zdravamesta.cz/cz/harmonogram?rok=2018
http://zdravamesta.cz/konference2017
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Pro pozici NSZM na národní úrovni je významná Databáze strategií, kterou NSZM již v roce 2011 připravila pro MMR  
na bázi vlastního info-systému DataPlán a nadále databázi spravuje. Databáze strategií má být na základě usnesení 
vlády sloužit v rámci implementace dokumentu „ČR 2030“ i provazbě dokumentů s operačními programy v ČR.  

Hlavním partnerem NSZM na národní úrovni je v současné době Ministerstvo vnitra, které uznává dlouhodobé 
zkušenosti a výsledky asociace. Z toho důvodu ministerstvo pověřilo NSZM dlouholetým projektem ke kvalitě územní 
veřejné správy, k metodě MA21 a dalším nástrojům pro udržitelný rozvoj (viz dále „Projekty a projektová spolupráce“).   

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.  

Na jaře roku 2017 byly 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 navýšeném objemu 335 mil. Kč byla zaměřena na jednotlivé dotace v max. výši 10 mil. Kč s 5 % kofinancováním. 
Bylo 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 proběhla obdobná výzva OPZ č. 117 pro hl. město 
Prahu a její městské části. O aktuálních velkých grantových výzvách OPZ byli informováni všichni členové NSZM ČR, 
v rámci jarních akcí asociace proběhly již dvě prezentace MPSV s možností rozsáhlých individuálních konzultací pro 

jednotlivé členy.  

Souběžně proběhla také výzva v rámci Národního programu Životní prostředí (v gesci MŽP, zajišťuje SFŽP). Tématem 
byla podpora komponent ŽP v rámci MA21, a též zapojení měst do Paktu starostů (Covenant of Mayors) v oblasti 
klimatu a udržitelné energetiky. V rámci úvodního semináře podzimní Školy NSZM byla prezentovány též podpora MŽP 

pro elektromobilitu a soutěž MPO k cirkulární ekonomice, obojí využitelné pro obce.  

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. Ze strany 
MŽP byla v dopolední části vzneseno doporučení k dodání zpětné vazby k výzvám a jejich zaměření, aby se zvýšila 

šance na jejich čerpání.  

Hlavní aktivity NSZM na mezinárodní úrovni 

Jitka Boušková informovala o proběhlém velmi úspěšném setkání národních sítí Zdravých měst z evropského regionu 
v Praze (ve dnech 18. - 20. září 2017) - více informací zde, a poděkovala místopředsedovi asociace Martinu Hyskému 
místostarostům Miroslavu Andrtovi, Petru Vilgusovi a radní Ivaně Cabrnochové za reprezentaci politického vedení 
NSZM na této akci. Jednání se zúčastnili zástupci sítí Zdravých měst z České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, 
Itálie, Německa, Norska, Švédska, Velké Británie, Ruska, Turecka a Izraele. Cílem jednání, které probíhalo především 
formou diskuse a týmové práce, bylo zformulovat vize dalšího rozvoje i vyhodnotit postup mezinárodního programu 
Zdravé město a region WHO.  Program Zdravé město v roce 2018 oslaví již 30 let své existence jako evropské inciativy 
k podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života. Účastníci diskutovali o odpovědnosti jednotlivých národních sítí, 
o vzájemných inspiracích ad. Důraz byl kladen na hledání cest k uplatnění Agendy 2030 OSN a jejích Cílů udržitelného 

rozvoje (tzv. „SDGs“) při zachování specifik jednotlivých zemí. 

Byl připomenut dopolední blok na konferenci NSZM Udržitelné město 2017, kde se v panelové diskusi objeví zástupci 
WHO, ICLEI a Energy Cities a budou diskutovat o Cílech udržitelného rozvoje a vzájemné návaznosti municipální 
inciativ. 

Dále byla krátce přednesena doporučení ke schválení tzv. Šanghajské deklarace Zdravých měst, která byla rozeslána, a 
která propojuje aktivity Zdravých měst s Cíli udržitelného rozvoje OSN. VH projednala uvedené body. 

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

  

http://databaze-strategie.cz/
https://www.esfcr.cz/vyzva-058-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-058-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-117-opz
http://www.paktstarostuaprimatoru.eu/index_cs.html
https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2373961n
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 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 plánuje v roce 2018 realizovat dva hlavní projekty z ESIF a národní zdrojů ČR:  

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

 Projekt s pracovním názvem Mozaika je nerozsáhlejším projektem v historii NSZM ČR, který má činnost 
asociace stabilizovat až do roku 2021. Přináší nové zásadní příležitosti pro služby a zdokonalování metodické 
podpory členům NSZM. Systémový národní 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 („portfolio“) dalších metod kvality vůči MA21  
a procesní řízení k UR. Aktivita je otevřena k využití 20ti municipalitám. Dále probíhá financování ukázkových 
analýz či strategických materiálů v členských municipalitách: zdravotní plány, kulturní koncepce, koncepce 
adaptací na změny klimatu, ap. Projekt od roku 2018 uhradí i další aktivity NSZM pro členy, jako napřík lad 
facilitaci veřejných fór, tematické akce, Školy NSZM a Konferenci. Odborným partnerem projektu je Univerzita 

Karlova; dále jsou formou DPČ a DPP najímáni experti pro zabezpečení výstupů projektu.        

 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.   

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

 Probíhá také dílčí spolupráce NSZM v rámci mezinárodního projektu asociace Energy Cities.   

 

Rozpočet NSZM ČR 2018 

Ředitel představil „Rozpočet NSZM 2018“ na příští rok. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný; objem výnosů i nákladů 
činí 12 700 tis. Kč a je v obdobném objemu jako upravený rozpočet v letošním roce. Hlavním zdrojem rozpočtu je 
projekt Mozaika (viz výše). VH projednala příslušné materiály. 

[Související usnesení č. 9-I,II / PVH-2017] 

 Bod IV. Návrh NSZM na snížení administrativní zátěže MA21  

Předseda otevřel téma Návrh NSZM ke snížení administrativní zátěže výkaznictví metody MA21 pro města, obce  
a regiony. Ředitel představil obsah a přínosy návrhu, který byl detailně projednáván na zasedáních Rady NSZM a na 
několika celostátních akcích NSZM. Prostřednictvím předem zaslané prezentace představil návrh vytvořený na 
základě podnětů koordinátorů i politiků a důkladně projednaný na speciální akci dne 12. 9. v Praze s padesáti 
zástupci členů NSZM. Informoval o dosud využívaných postupech hodnocení v rámci Pracovní skupiny MA21 při 
RVUR (v gesci MŽP), které návrh NSZM celkově významně zjednodušuje a zlevňuje.  

Ředitel v prezentaci představil historický vývoj zakotvení MA21 na mezinárodní i národní úrovni, a vznik Kritérií 
MA21 ze strany státní správy v České republice. Informoval o výsledcích průzkumu, který NSZM provedla mezi 
svými členy k otázce způsobu výkaznictví MA21 - 69 % respondentů zvolilo variantu „Hodnotící zpráva“, 28 % by 
ponechalo stávající stav dokládání do Databáze MA21 a 3 % by uvítalo externí certifikaci.  Mezi problémy k řešení 
byly průběžně na akcích zmiňovány vysoká administrativní zátěž, vysoká ekonomická náročnost, hodnotitelé bez 

http://www.dataplan.info/index.shtml?apc=r2308007t
http://www.dataplan.info/index.shtml?apc=r2288512t
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přímé zkušenosti z úřadů ÚSC, jiná míra náročnosti výkaznictví v porovnání s jinými metodami kvality. Uvedené 
problémy vedou ke snižující se motivaci stávajících uživatelů MA21 i nováčků k využívání této metody. Prezentace 
představila způsoby řešení těchto problémů. Ředitel zmínil zejména návrh předkládání hodnotící zprávy a forma 
prokazování jednotlivých kritérií, logiku a váhu jednotlivých Kritérií MA21, která by byla rozdělena na hlavní  
a doplňková. Dále je navržen změněný roční harmonogram hodnocení a zjednodušený způsob hodnocení MA21 
včetně zapojení zkušených hodnotitelů.  

VH o návrhu změn v hodnocení MA21 podrobně diskutovala. Mezi připomínkami či doplněními zaznělo např.:  
I. Hujerová (Liberecký kraj) poděkovala to, že připomínky krajů byly v návrhu NSZM, na rozdíl od postupu PS MA21, 
zapracovány plně. Vznesla dotaz na detailní hodnocení MA21 v dalších zemích a způsobu sběru zpětné vazby od 
nečlenů asociace. Ředitel doplnil, že v jiných zemích Evropy se MA21 ze strany státní správy takto nehodnotí  
a neexistuje databáze, kde by obce či regiony dokládaly nějaká povinná kritéria. Na mezinárodní úrovni funguje 
nezávislá iniciativa Udržitelných měst v rámci „Aalborských závazků“, reprezentovaná asociací ICLEI (jejímž členem je  
i NSZM ČR). Dále doplnil, že NSZM z logiky věci v diskusi o návrhu změn hodnocení MA21 v ČR oslovila důkladně své 
členy; informaci však dále přednesla i vůči vedení SMO, SMS a NS MAS, kteří projevili zájem o podporu změn.  

Jedním z důležitých bodů byla diskuse a doporučení členů posunout termín předložení hodnotící zprávy za uplynulý 
rok na 31. března, tak aby jej města/obce/regiony/MAS stihli projednat v příslušných orgánech. Členové se dále 
shodli, že tato zpráva má být povinně schválena pouze Radou, předložení zprávy zastupitelstvu je pak na zvážení dané 
municipality/regionu. Zastupitelstvu pak spíše přísluší projednání výsledné informace o zařazení do příslušné 
kategorie MA21.   

Dalším diskutovaným bodem bylo veřejné fórum k celkovému rozvoji a jeho periodicita. Na náměty Jihlavy, Třebíče  
a dalších, že Fórum by mohlo probíhat jen jednou za dva roky, zmínil M. Maruštík (Praha 12), že jednoroční periodicita 
odpovídá potřebám vedení města i úřadu, je logická z pohledu volebního cyklu a je současně přirozená vzhledem 
k neochabnutí zájmu občanů. Členové se shodli, že periodicitu konání veřejného fóra si může každý zvolit dle zájmu, 
minimálně musí však proběhnout jednou za dva roky. M. Kuda (Letovice) a H. Moravcová (Praha 20) podpořili 
navrhované změny a doporučili, že váhu návrhu NSZM by přidalo i vyčíslení úspory, které ze změn MA21 vyplynou. 
 
VH jednomyslně přijala dle diskuse upravené usnesení k danému bodu: 

Valná hromada  b e r e  n a  v ě d o m í  návrh Rady NSZM ČR ke snížení administrativní zátěže výkaznictví MA21 pro města, obce, 
regiony  a  p o v ě ř u j e  ředitele předložením adekvátně upravených Zásad MA21 včetně podnětů vznesených na Valné hromadě 
NSZM ČR k projednání mezirezortní PS MA21. 

 

[Související usnesení č.10 / PVH-2017] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Různé 
Předseda závěrem poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Valné hromady, Zdravému městu Vsetín  
za hostitelství a Kanceláři NSZM za organizační zajištění akce. 
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Přílohy zápisu  

 Přehled usnesení ze zasedání Valné hromady NSZM dne 1. listopadu 2017 ve Vsetíně. 

 

 

Ověřil:  
Šárka Trunečková  
(Chrudim)  
               
 
 

Ověřil:  
Alena Dvořáková  
(Prostějov)  
              

Podpis: 
 
 
 
 
 
 

Podpis: 

Úředně ověřeno: Úředně ověřeno: 

 
 


