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Na základě realizovaných aktivit místní Agendy 21, vyhodnocení realizovaných aktivit 
a dle podmětů zástupců spolupracujících organizací a členů Výboru, je sestaven 
tento Plán zlepšování MA 21 pro následující období roku 2018. 
 
1 – ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ROZHODOVÁNÍ: 
 
Rozšířit možnost zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů pomocí veřejných 
projednání, kulatých stolů a fóra. Zefektivnit komunikaci s veřejností (větší počet 
účastníků projednávání a fóra). Zvětšit povědomost o MA 21 do stále většího počtu 
veřejnosti a aktivně zapojovat veřejnost do dění na městské části. 
 
Termín:   průběžně 2018 
Zodpovídá:   odpovědný politik  
Provede:  koordinátor MA 21, členové výboru MA21 
Výstup: počet návštěvníků veřejného projednávaní, fóra – prezenční listiny, 

návštěvnost akcí 

 
2 – POŘÁDÁNÍ OSVĚTOVÝCH AKCÍ / KAMPANÍ: 
 
Akce tohoto typu jsou veřejností vnímané velice kladně, a proto bychom rádi i 
v nadcházejícím roce navázali na již tradiční akce tohoto typu pořádané Agendou 21 
na naší městské části zaměřené na udržitelný rozvoj, ale též realizovat nové projekty 
zaměřené na různé cílové skupiny. 
 
Termín:   průběžně 2018 
Zodpovídá:   odpovědný politik 
Provede: koordinátor MA 21, členové výboru MA21,ve spolupráci s partnery 

dané akce 
Výstup: realizované kampaně a osvětové akce, návštěvnost akcí 

 
3 – SPOLUPRÁCE S PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY:  
 
Prohlubovat míru zapojení podnikatelského sektoru do aktivit MA 21. Cílem je 
zapojení partnerů z komerčního prostoru k pravidelné a soustavné spolupráci v rámci 
udržitelného rozvoje na MČ Praha 13.  
 
Termín:   průběžně 2018 
Zodpovídá:   odpovědný politik 
Provede: koordinátor MA 21, členové výboru MA21, 
Výstup: zapojení partnerů do akcí MA 21, fóra a veřejných projednání 
 
 

4 – PROJEDNÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ S VEŘEJNOSTÍ: 
 
Cílem je zvyšování povědomí a míra zapojení veřejnosti do rozhodovacích a 
přípravných procesů MČ Prahy 13 a to pomocí veřejných projednání vybraných 
investičních akcí.  
 
Termín:   průběžně 2018 
Zodpovídá:   odpovědný politik 
Provede: koordinátor MA 21, členové výboru MA21,odbory MČ Prahy  
Výstup: realizované projednání investičních akcí 



5 – PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – plán vzdělávání: 
 
Akreditované vzdělávání koordinátora MA 21 a asistenta je nezbytnou součástí pro 
získání odborných znalostí, zkušeností a praxe pro plnění cílů MA 21. Vzdělávání 
bychom však rádi rozšířili i na členy výboru a veřejnost. Proto jsou i v příštím roce 
plánovaná odborná školení za pomocí akreditovaných lektorů.  
 
Termín:   průběžně 2018 
Zodpovídá:   odpovědný politik 
Provede: koordinátor MA 21 
Výstup: certifikáty absolvovaných školení, pořádání školení – prezenční listiny 

 
 
6 – DOTAČNÍ VÝZVA – spolufinancování aktivit MA 21, rozvoj MA21: 
 
Zapojení co největší měrou do vypsaných dotačních výzev pro rozvoj samotné MA 
21 či možnost kofinancování projektů realizovaných v rámci MA 21. 
 
Termín:   průběžně 2018 
Zodpovídá:   odpovědný politik 
Provede: koordinátor MA 21, odpovědný politik 
Výstup: žádosti k dotačním titulům 

 
 
7 – AUDITY UR – kategorie „C“: 
 
Zpracovat audity UR v kategorii „C“ pro postup v této kategorii na základě specifikací 
a indikátorů UR ve spolupráci se všemi odbory ÚMČ. 
 
Termín:   průběžně 2018 
Zodpovídá:   odpovědný politik 
Provede: koordinátor MA 21 ve spolupráci s odbory ÚMČ 
Výstup: certifikace auditu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ MA 21 PRO ROK 

2016/2017: 
 
Na základě usnesení UR 0496/2016 byl schválen seznam plánovaných aktivit MA 21 
pro rok 2016-2017. Aktivity v něm vytyčené byly plněny. 
 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY MA21 pro rok 2016 a 2017 
 

MČ Praha 13 

 
P.č. Název aktivity Termín a předpokládaný 

termín 
1. Workshop k dotačním titulům 13. 4. 2016 

PLNĚNO 

2. Den Země 19. 4. 2016 
PLNĚNO 

3. Veřejné projednání – revitalizace a 
rekonstrukce dětských hřišť 

19. 5. 2016 
PLNĚNO 

4. Den Zdraví  20. 9. 2016 
PLNĚNO 

5. Veřejné fórum – určení 10 priorit 13. 10. 2016 
PLNĚNO 

6. Veřejné projednání – Zřízení parkovacích 
kotoučů 

II. čtvrtletí 2017 
PLNĚNO 15. 5. 2017 

7. Den Země 04/2017 
PLNĚNO 

8. Den Zdraví 09/2017 
PLNĚNO – 14. 6. 2017 

9. Veřejné fórum 10/2017 
PLNĚNO 18. 9. 2017 

10. Grantový program průběžně 2017 
PLNĚNO 

11. Vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců úřadu 
ohledně UR (udržitelný rozvoj) 

průběžně 2017 
PLNĚNO 

 
Vytyčené aktivity byly plněny. Vyjma vytyčených aktivit se realizovalo další Veřejné 
projednání v oblasti dopravy, proběhlo plné školení koordinátora, podařilo 
se úspěšně obdržet finanční dotaci na uspořádání osvětové akce „DEN ZDRAVÍ“, 
podařilo se zapojit zástupce podnikatelského sektoru do aktivit MA 21 a společně 
realizovat akce v rámci UR, realizace akreditovaného školení pro veřejnost v rámci 
UR. V rámci finanční podpory byl zrealizován projekt revitalizace Mateřské školky 
Ovčí Hájek. 
 
 
 
Vypracovala:  Hana Zelenková – koordinátor MA 21 


