
 
 

Podzimní zasedání  
Valné hromady NSZM ČR 2016 

Zápis 
 

 

Místo a datum jednání: Krnov 
2. listopadu 2016 

Zpracovala: Jitka Boušková, vedoucí Kanceláře NSZM ČR 

Za správnost: Petr Švec, ředitel NSZM ČR 

Ověřeno: Tomáš Kolárik (Krnov)  
Jiří Hladovec (Praha 12) 

Přítomni  
Členové NSZM ČR – statutární a pověření zástupci  

Kraj Moravskoslezský – Petr Strakoš (koordinátor) 

Kraj Vysočina – Martin Hyský (radní) 

Město Benešov nad Ploučnicí – Filip Ušák (starosta) 

Město Boskovice – Aneta Sedláčková (koordinátorka) 

Město Havlíčkův Brod – Marie Kudrnová (koordinátorka)  

Město Hodonín – Ivana Hájková (koordinátorka)   

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 Krnov – Jan Krkoška (místostarosta) 

Město Letovice – Bohuslav Kuda (radní) 

Město Litoměřice – Petr Hermann (zastupitel) 

Město Mariánské Lázně – Alena Dodoková (koordinátorka) 

Město Nový Jičín – Ondřej Syrovátka (zastupitel) 

Město Opava – Dalibor Halátek (náměstek primátora) 

Město Poděbrady – Ivana Bohuslavová (asistentka koordinátora) 

Město Rosice – Josef Smékal (tajemník) 

Město Tábor – Iva Štěpánková (koordinátorka) 

 

Město Třebíč – Soňa Krátká (koordinátorka) 

Město Valašské Klobouky – Eliška Olšáková (starostka) 

Město Velké Meziříčí – Josef Švec (koordinátor) 

Město Vítkov – Pavel Smolka (starosta) 

Město Vsetín – Simona Hlaváčová (místostarostka) 

MČ Praha 12 – Milan Maruštík (radní) 

MČ Praha 20 – Lenka Tomsová (koordinátorka) 

MČ Praha-Libuš – Petr Borský (koordinátor)  

Obec Bory – Blanka Křížová (koordinátorka) 

Obec Březina – Michal Bittner (koordinátor) 

Obec Krhová – Kateřina Halaštová (starostka) 

Obec Křižánky – Jan Sedláček (starosta) 

Obec Lípa – Marta Vencovská (koordinátorka) 

Obec Vyžlovka – Robert Vondrovic (místostarosta)  

mrg. Letovicko – Bohuslav Kuda (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  

36 ze 131 členů NSZM ČR  

Ředitel a Kancelář NSZM ČR  

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

 16:00 Informace: 6. ministerská konference o životním prostředí a zdraví – Ostrava, 2017 

 16:15 Oficiální zahájení zasedání Valné hromady 

VH 16:20 Plnění usnesení 

I. 16:40 

Stav NSZM ČR a služby pro členy  

� Stav a činnost asociace NSZM, služby pro členy 
� Roční plán NSZM 2017 
� Harmonogram akcí NSZM 2017 

- Roční plán 2017 
- Harmonogram akcí 2017   

II. 17:00 

Národní a mezinárodní aktivity NSZM ČR   

� Spolupráce NSZM na národní úrovni  
� Spolupráce NSZM na mezinárodní úrovni 
� ICLEI – globální asociace municipalit pro udržitelný rozvoj (členství 

NSZM ČR) 

 
 

III. 17:10 

Hospodaření, řízení a provoz NSZM ČR  

� Projekty a projektová spolupráce NSZM 
� Rozpočtové opatření RO-I-16 
� Rozpočet NSZM 2017 

- Rozpočtové opatření RO-I-16 
- Rozpočet 2017 

IV. 17:20 Různé, diskuse 

 17:30 Závěr zasedání Valné hromady 

 

Průběh zasedání 

• Informace: 6. ministerská konference o životním prostředí  
a zdraví – Ostrava, 2017 

Předseda přivítal hosty zasedání VH NSZM: ředitelku Kanceláře WHO v ČR, Alenu Šteflovou a ředitele Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, Tomáše Kotyzu. Oba hosté informovali o připravované významné akci WHO v České 
republice. Jedná se o 6. ministerskou konferenci o životním prostředí a zdraví, která proběhne v Ostravě ve dnech 13.-
15. června 2017. Akce bude příležitostí pro prezentaci postupu Zdravých měst ve Zdravém Moravskoslezském kraji 
jako úspěšných realizátorů Projektu Zdravé město WHO v naší republice.  
 

• Oficiální zahájení zasedání VH 
Předseda zahájil zasedání VH. Předseda konstatoval, že VH v počtu 36 přítomných zástupců municipalit není dosud 
usnášeníschopná (nutná nadpoloviční většina činila 66 ze 131 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 a obsazení pracovních orgánů VH NSZM 

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

- návrhová komise:  
Bohuslav Kuda (Letovice), Martin Kříž (Klatovy) 

- ověřovatelé zápisu:  
Tomáš Kolárik (Krnov), Jiří Hladovec (Praha 12).  

[Související usnesení č. 1–I, II / PVH-2016] 

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

- zapisovatelka: Jitka Boušková a skrutátorka: Markéta Lexová.  
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• 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-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 

VH vzala na vědomí členství následující municipality v NSZM ČR: městská část Praha 10 

VH schválila členství následující municipality v NSZM ČR: obec Lípa 

VH vzala na vědomí ukončení členství následujícího subjektu v NSZM ČR: mikroregion Kuřimka. 

VH vzala na vědomí aktuální statistiku členů asociace NSZM ČR: 131 municipalit a dalších subjektů (celkový nárůst  
o 2 členy vůči stavu k 1.1.2016), s regionálním vlivem na 2.104 měst a obcí, ve kterých žije 5,429 milionu obyvatel,  
tj. 52 % populace ČR. 

[Související usnesení č. 3–I, II, III, IV / PVH-2016]  

 
Roční plán NSZM 2017    

Ředitel představil materiál „Roční plán NSZM ČR 2017“, který zahrnuje sadu indikátorů, podle kterých je možné 
vyhodnotit úspěšnost postupu asociace. Priority a indikátory Ročního plánu jsou uvedeny v přehledové tabulce.  

Indikátory hodnocení úspěšnosti NSZM v roce 2017 

Míra spokojenosti členů NSZM: 

 

min. 90 % respondentů 

2005-2015 = průměr 97 % 
(2020 = min. 90 % členů, dle Střednědobého plánu) 

Počet přímých členů NSZM – municipalit: min. 132 členů 

2015 = 126 členů 
akt. 2016 = 131 členů 
2017 = změna +6 vůči r. 2015 
(2020 = min. 140 členů, dle Střednědobého plánu) 

Vliv NSZM na procento obyvatel ČR: min. 52 % obyvatel (5,429 mil. obyv.) 

2015 = 57 % obyv. (5,945 mil. obyv.) 
akt. 2016 = 52 % obyv. (5,429 mil. obyv.) 
2017 = změna -5 % (-516 tis. obyv.) vůči r. 2015 
(2020 = min. 65 % obyv., dle Střednědobého plánu) 

Vliv NSZM na počet obcí v ČR: 

 

min. 2104 obcí (33 %) 

2015 = 2653 (42 %) obcí 
akt. 2016 = 2104 (33 %) obcí  
2017 = změna -549 obcí (-9 %) vůči r. 2015 
(2020 = min. 3150 (50 %) obcí, dle Střednědobého plánu) 

Počet přímých členů NSZM – měst nad 20 tis. obyv.: 
(do % v ČR nejsou započítávány MČ) 

min. 24 členů (tj. 38 % v ČR) 

2015 = 26 členů (41 %) 
akt. 2016 = 24 členů (38 %) 
2017 = změna -2 členů (-5 %) vůči r. 2015 
(2020 = min. 30 členů (47 %), dle Střednědobého plánu) 

Celkový počet členů NSZM v kategoriích A, B, C: 

 

min. 47 členů 

2015 = 47 členů  
2017 = změna 0 vůči r. 2015 
(2020 = min. 48 členů, dle Střednědobého plánu) 
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Metodická podpora NSZM pro členy v roce 2017  

- webináře NSZM jako dostupná diskusní platforma pro koordinátory k tématům Projektu Zdravé město a MA21 
(termíny plánovaných webinářů v roce 2017 se zobrazují v níže uvedeném on-line harmonogramu NSZM) 

- školní fóra Zdravých měst jako doporučená forma zapojování dětí ve městě, propojená do občanské nauky v ZŠ  
(viz informace předsedy NSZM v bodě Různé). 

- do prosince 2016 proběhne aktualizace Metodiky pro hodnocení udržitelného rozvoje, ve spolupráci s Univerzitou 
Karlovou a experty; zpracování Auditů UR je členům NSZM doporučeno již od kategorie „C“ MA21, s možností získat 
stupeň C*-C*** (porovnání zveřejněných Auditů UR: mistniagenda21.cz/audit-ur-porovnani). 
 
VH schválila materiál Roční plán NSZM.  

[Související usnesení č. 4 / PVH-2016]  

Harmonogram celostátních akcí NSZM 2017    

Rada byla informována o „Harmonogramu celostátních akcí NSZM 2017“. Hlavní akce NSZM jsou uvedeny v přehledu 
níže. Na webu NSZM je umístěn on-line aktuální harmonogram na adrese: www.ZdravaMesta.cz/harmonogram.   

• Tematická sekce NSZM „Kvalita a strategie“ v Praze, 22. 2. 2017 

• Setkání městských částí Prahy k MA21, 7. 3. 2017 

• Jarní škola NSZM v Třebíči, 22. - 24. 3. 2017 

• Jarní zasedání Valné hromady NSZM v Praze, 25. 4. 2017 

• Setkání krajů k MA21 v Jihlavě, 16. 5. 2017 

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

• Podzimní zasedání Valné hromady NSZM ve Vsetíně, 1. 11. 2017 

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

• Konference NSZM v Praze, 30. 11. 2017. 

Akce NSZM v závěru roku 2016:  

• 23. konference NSZM ČR „Udržitelné město“ dne 1.-2. 12. 2016 v Praze  
 
VH vzala na vědomí informace o připravovaných akcích NSZM.  

[Související usnesení č. 5 / PVH-2016]  
 

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

Spolupráce NSZM na národní úrovni  

Ředitel informoval o pokračujícím vyjednávání NSZM s ministerstvy. Aktivní přístup NSZM vedl k otevření nových 
finančních zdrojů pro členy asociace – v roce 2016 proběhly výzvy OPZ a SFŽP s možností financování širokého spektra 
aktivit MA21, v celkovém objemu cca 300 milionů Kč. NSZM bude na základě podnětů členů předávat zpětnou vazbu 
pro MPSV k zvýšení kvalifikovaného způsobu posuzování MA21 ze strany hodnotitelů. Ze strany MV, MPSV i MŽP  
je příslib pokračování výzev i v roce 2017.  

Dalším důležitou snahou NSZM je prosazení MA21 jako součásti nových národních strategických dokumentů. NSZM  
se aktivně podílí na přípravě aktualizace strategického rámce „Česká republika 2030“. Zájmem NSZM je zakotvit 
podporu státu pro postup měst, obcí a regionů v rámci MA21. Aktivity na národní úrovni ČR jsou odezvou na 
mezinárodní dokument „Agenda 2030“ (střednědobý plán s návazností na Agendu 21 z roku 1992), jehož hlavní částí 
jsou tzv. SDGs – Cíle udržitelného rozvoje OSN.  

V oblasti podpory zdraví je NSZM partnerem WHO CZ a Ústavu pro zdravotní gramotnost při organizování odborné 
konference dne 25. ledna 2017.   
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Spolupráce NSZM na mezinárodní úrovni  

Vedoucí Kanceláře NSZM informovala o spolupráci s Evropskou úřadovnou WHO v Kodani, která v současné době 
organizuje řadu webinářů a mezinárodních akcí k Projektu Zdravé město v propojení na SDGs. Stručně shrnula výstupy 
z konference Zdravých regionů v Kaunasu, kde NSZM ČR reprezentovala úspěšný postup Zdravých měst a konkrétní 
aktivity a projekty NSZM v ČR. 

Na březen 2017 je plánována mezinárodní konference Zdravých měst WHO v maďarské Pécs, kde NSZM předpokládá 
prezentaci aktivit asociace, event. širší zastoupení svých členů. Pozvánka na mezinárodní akci bude v předstihu 
distribuována.  

VH vzala na vědomí informace o národních a mezinárodních aktivitách NSZM.  

[Související usnesení 6–I / PVH-2016] 

Vstup NSZM ČR do globální asociace ICLEI  

Ředitel informoval o doporučení Rady NSZM k zapojení asociace NSZM ČR do ICLEI - mezinárodní asociace udržitelných 
municipalit. Roční členský příspěvek činí € 3,500, tj. cca 90 tis. Kč. V Česku dosud není žádná z municipálních asociací 
do ICLEI zapojena. Vstup by pro NSZM přinesl vyšší status na národní úrovni, možnosti mezinárodní propagace i 
ovlivnění evropských metodik pro udržitelné municipality.   

VH projednala informaci, schválila členství NSZM ČR v ICLEI a pověřila ředitele k zajištění potřebných administrativních 
kroků. [Související usnesení 6–II / PVH-2016] 
 

 

• 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  

Ředitel informoval o probíhajících i připravovaných projektech asociace, které jsou uvedeny v materiálech. NSZM se 
aktuálně soustředí zejména na dosud největší projekt, který činnost asociace stabilizuje do roku 2020. Jedná se  
o systémový národní projekt „Mozaika“, který byl na základě doporučení MV podpořen z výzvy OPZ č. 19. Je zaměřen 
na rozvoj MA21 jako metody kvality a systémovou podporu pro aktivní členy asociace. V rámci aktivit je hrazena  
mj. aktualizace Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje a související expertní práce pro Audity UR, 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 (aktivita „Portfolio“). Dále bude financován vznik minimálně 5 ukázkových analýz či 
strategických materiálů (aktuálně jsou to vzorové zdravotní plány, kulturní strategie a adaptační strategie na změny 
klimatu). Projekt uhradí i další související aktivity - např. facilitaci veřejných fór, tematické akce, Konference či Školy 
NSZM. Odborným partnerem je Univerzita Karlova.  

VH vzala informace na vědomí a pověřila ředitele předložením dalších projektových žádostí v případě vhodných 
podmínek pro financování aktivit NSZM. [Související usnesení 7–I / PVH-2016]       

Hospodaření NSZM 

Rozpočtové opatření RO-I-2016 

Ředitel představil materiál „Rozpočtové opatření RO-I-2016“ upravuje roční ekonomický plán v souvislosti s průběhem 
aktuálních projektů. Roční výnosy a náklady v upraveném Rozpočtu NSZM 2016 jsou ve výši 12 930 tis. Kč. Rozpočet 
zůstává vyrovnaný.  

VH po projednání podkladových materiálů schválila předložené rozpočtové opatření.  

[Související usnesení 7–II / PVH-2016]   

Rozpočet NSZM ČR 2017 

Ředitel představil „Rozpočet NSZM 2017“ na příští rok. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný; objem výnosů i nákladů 
činí 12 000 tis. Kč a je v obdobném objemu jako upravený rozpočet v letošním roce. Hlavním zdrojem rozpočtu  
je projekt OPZ (viz výše).  

VH po projednání podkladových materiálů schválila předložený rozpočet.   

[Související usnesení 7–III / PVH-2016] 
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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 model práce, který se v Litoměřicích velmi osvědčil, doporučil předseda i 
dalším zástupcům měst. Ukázky ze školních fór v Litoměřicích jsou k dispozici ve videogalerii NSZM, metodika pro 
pořádání těchto akcí byla předána všem účastníkům VH a Školy NSZM.  
 
Předseda závěrem poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Valné hromady, městu Krnov za hostitelství  
a Kanceláři NSZM za organizační zajištění akce. 
 
 

Přílohy zápisu  

− Přehled usnesení ze zasedání Valné hromady NSZM dne 2. listopadu 2016 v Krnově 
 

 

Schválil: Tomáš Kolárik  
               
 
 

Schválil: Jiří Hladovec  
              

Podpis: 
 
 
 

Podpis: 

Úředně ověřeno: Úředně ověřeno: 

 
 


