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Plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat,jakého zlepšení má být v daném 
roce v rámci ZM a MA21 dosaženo ( v souladu s Kritérii MA21).Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení
ZM a MA21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění. 
Schválení plánu ve vedení m ěsta m ěsta  je důležitým krokem, který napomůže informovat vedení o 
aktivitách v rámci ZM a MA21.

Název činnosti
Uveřejňování zpráv o MA21 Termín spln ění: průběžně během roku
Pravidelně aktualizovat údaje na stránkách NSZM
a na stránkách města Letovice - Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21
 www.letovice.net - sekce Zdravé město MA21,
zveřejňování informací o akcích v Letovickém
zpravodaji. 

Název činnosti
Pravidelná aktualizace informací Termín spln ění: 30.11.2018
v Databázi MA21
Zveřejňování informací o realizovaných aktivitách Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21
týkajících se místní Agendy 21v databázi vedené
Českou infromační agenturou životního prostředí. Spolupráce: Komise PZM a MA21

Politik PZM a MA21

Název činnosti
Realizace ve řejného fóra s ob čany Termín spln ění: 30.11.2018
a aktualizace komunitního plánu zdraví.  
Na základě výsledku veřejného projednávání - Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21
(desatero problémů 10P), budou zapracovány Politik PZM a MA21
 výstupy do dataplánu NSZM ČR (komunitního
plánu zdraví). Spolupráce: Partnerské organizace 
Veřejné fórum se bude konat  23. 5. 2018 MěÚ Letovice

Název činnosti
Dotační program Zdravého m ěsta Letovice Termín spln ění: průběžne během roku
Fond Zdravého města je určen k podpoře činnosti
občanských aktivit směřujících k udržitelnému Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21
rozvoji městaLetovice. Politik PZM a MA21

Spolupráce: Komise PZM a MA21

Název činnosti
Udržet zlatý certifikát spln ěním e-testu do Termín spln ění: 30.11.2018
31.12.2018
Akreditované školení koordinátorky probíhá na Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21
školách 3x do roka.Pro splnění je nutná účast na 
jedné škole a přezkoušení prostřednictvím Spolupráce:
e-testu. 



Název činnosti
Sout ěž "Rozkvetlé Letovice 2018" o nejhez čí Termín spln ění: 30.11.2018
květinovou výzdobu.
V roce 2018  proběhne 13.ročník soutěže. Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21
Je rozdělena do kategorií: Politik PZM a MA21
okna bytových a rodinných domů Spolupráce: Komise PZM a MA21
balkony bytových a rodinných domů
předzahrádky bytových a rodinných domů

Název činnosti
Partnerská spolupráce Termín spln ění: v průběhu roku 2018
Rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce s
NNO, organizacemi zřizovanými městem a podni- Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21
katelskými subjekty.Zapojovat zástupce občanské Politik PZM a MA21
ho a podnik.sektoru do aktivit v rámci MA21. Spolupráce: Komise PZM a MA21

Název činnosti
Finan ční podpora aktivit MA21 ze strany Termín spln ění: 20.11.2018
samosprávy
Podpoření města Letovice jedné veřejné  iniciativy, Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21
která je v souladu s principy MA21 
(z plánování  s občany nebo z veřejného fóra). Spolupráce: Komise PZM a MA21

Název činnosti
Spolupráce s Jihomoravským krajem Termín spln ění: průběžně během roku
Spolupracovat se Zdravým Jihomoravským krajem
a dalšími municipalitami. V případě možnosti Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21
získání dotace na činnost Zdravého města 2018

Název činnosti
Realizace kampaní k udržitelnému rozvoji Termín spln ění: 30.10.2018
Den Země, Den bez tabáku,
Dny bez úrazu,Evropský týden mobility, Odpov ědnost: Koordinátorka PZM a MA21
Dny zdraví. Politik PZM a MA21

Spolupráce: Partnerské organizace


