
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN 
 

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MÍSTNÍ AGENDY 21  
NA ROK 2010 

 
Cíl 2010: Dosažení kategorie „B“ v oficiální sadě kritérií MA21 

 
1. Sledování místních indikátorů sledujících realizaci Plánu zdraví a kvality života 

města Hodonína. 
Termín: 31.12.2010 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, referent ORM 
Spolupráce: dotčené odbory úřadu, místní dotčené organizace 

 
2. Vyhodnocení sledování společných evropských indikátorů A1 Spokojenost občanů 

s místním společenstvím A3 Mobilita a místní přeprava cestujících A4 Dostupnost 
místních prostranství a služeb.  

Termín: 31.3.2010 
Odpovědnost: ORM 
Spolupráce: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj 

 
3. Ekologické audity ve školských zařízeních. 

Termín: 31.12.2010 
Odpovědnost: politik PZM a MA21, koordinátor PZM a MA21 
Spolupráce: auditní tým:  
za základní školu: ředitel školy, zástupce ředitele školy, koordinátor env. výchovy, 
vedoucí školní jídelny, školník 
za MěÚ Hodonín: místostarosta města, vedoucí odboru školství a mládeže, vedoucí 
odboru životního prostředí, koordinátor PZM, zástupce krajské hygienické stanice 

 
4. Zapojení do společného tématu NSZM ČR „ Podpora zdraví“. 

Termín: 31.12.2010 
Odpovědnost: rozhodnutí na vedení města, dále koordinátor PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory úřadu, místní dotčené organizace 
 

      4.1. Tvorba Zdravotního plánu a profilů zdraví města Hodonína. 
             – financování dotace: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

 Termín: 31.12.2010 
 Odpovědnost: politik PZM a MA21, koordinátor PZM a MA21, referent ORM 
Spolupráce: dotčené odbory úřadu, místní dotčené organizace 
 



 
 
 
 
 
 

4.2. Realizace projektu: „Hodonín – Zistersdorf 2010 – Společnou zábavou ke 
zdraví“ – dotace z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko. 

      Termín: 30.11.2010  
      Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, referent ORM 

Spolupráce: odbor vnějších vztahů, ORM 
 

 
5. Realizace projetku: „ Vzdělaná samospráva – MA21“ . 
      – financování dotace: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Termín: 2010 - 2011 
Odpovědnost:  koordinátor PZM a MA21, referent ORM 
Spolupráce: dotčené odbory úřadu 
 

     5.1. Průběžná práce s nástrojem DATAPLÁN v průřezu úřadu – proškolení úřadu. 
Termín: 31.12.2010 
Odpovědnost: tajemník úřadu, koordinátor PZM a MA21, referent ORM 
Spolupráce: celý úřad 
 

6. Uspořádání veřejného Fóra Zdravého města Hodonína v prostorách před Radnicí 
za účelem zvýšení povědomí o této aktivitě u hodonínských občanů. Posilňování 
pravomocí občanů v rámci tvorby komunitního Plánu zdraví a kvality života. 

Termín: 1.6.2010 
Odpovědnost:  politik PZM a MA21, koordinátor PZM a MA21, referent ORM 
Spolupráce: dotčené odbory úřadu, místní dotčené organizace 

 
 
 
Petra Hajmanová                                                          
koordinátor PZM a MA21     
 
 
Ivana Hájková 
Referent ORM, strategické plánování                                       

 


