Hodnotící zpráva představuje ucelenou informaci o tom, které činnosti a projekty probíhaly
v daném roce. Jedná se o způsob, jakým lze přehledně sdělit vedení města i široké veřejnosti,
co se v daném roce podařilo realizovat. Se zprávou je seznámena také komise Zdravého
města a místní Agendy 21 (dále jen „ZM a MA 21“) a je předkládána radě města
a k seznámení i zastupitelstvu města.

Město Dobříš je členem Národní sítě Zdravých měst (dále jen „NSZM“) od roku 2008, kdy
byla Zastupitelstvem města Dobříše přijata deklarace dne 28. 02. 2008, která vymezuje
Projekt Dobříš – Zdravé město a program místní Agenda 21. Jedná se o základní dokument
pro aktivity města v mezinárodním programu, k jehož naplňování se zavázalo.

Národní síť Zdravých měst ČR
https://www.zdravamesta.cz/index.shtml
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR), která k 01. 12. 2018 sdružuje 131 členů (měst,
obcí, mikroregionů, krajů) s regionálním vlivem na 2109 měst a obcí s 5,39 miliony obyvatel
(tj. 51 % populace ČR), je mezinárodně certifikovanou asociací měst, obcí a regionů.
Ve Zdravých městech, obcích a regionech lze najít dobrý příklad toho, co v praxi znamená
strategické plánování a řízení s aktivním zapojením veřejnosti a s ohledem na udržitelný
rozvoj, zdraví a kvalitu života. Ačkoliv tento program má organizační zázemí v úřadu, není
pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor
pro posilování aktivity a zájmu obyvatel o místo, kde žijí.
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NSZM ČR má 131 členů (51% populace ČR)

Místní Agenda 21
https://ma21.cenia.cz/
Místní Agenda 21 - mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní
úrovni (města, obce, regiony). Cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života
nejen současných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci
s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN.
Mezinárodní program místní Agenda 21 je zakotven v dokumentu OSN – Agenda 21, k jehož
naplňování se na Summitu země v roce 1992 zavázaly desítky států včetně České republiky.
Za účelem monitorování úrovně procesu MA21 byla v roce 2004 sestavena Pracovní
skupinou pro místní Agendy 21 (při Radě vlády pro udržitelný rozvoj) sada Kritérií MA21.
V roce 2006 místní Agendu 21 zařadilo Ministerstvo vnitra mezi oficiální metody zvyšování
kvality ve veřejné správě, spolu s dalšími metodami (např. benchmarking, CAF nebo Balanced
Scorecard), které navíc efektivně propojuje.
Místní Agenda 21 je progresivní metodou řízení kvality veřejné správy, vede k praktickému
uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Má za cíl ve spolupráci
s veřejností a místními partnery (NNO, školy, firmy, atd.) dbát na kvalitu rozvoje daného
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místa a zlepšovat a zefektivňovat služby, které úřad svým občanům poskytuje. MA21 je
zaměřena nejen dovnitř úřadu, ale zejména navenek (systematické zapojování veřejnosti,
otevřené sdílení zkušeností atd.) a je přehledně měřitelná a lze ji vyhodnocovat. Pokročilost
lze sledovat v Databázi MA21 https://ma21.cenia.cz/. K tomuto účelu jsou stanovena
Kritéria MA21 a pravidla hodnocení, které jsou schvalována pracovní skupinou MA21.
Kritéria MA21 jsou členěna do čtyř základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Každá
z kategorií má svá vlastní kritéria a jasně měřitelné ukazatele, které hodnotí úroveň realizace
procesu MA21 v dané municipalitě. Předpokladem pro splnění kategorie je zdokumentování
a doložení plnění všech podmínek dané kategorie MA21.
Kategorie „Z“
Kategorie „D“
Kategorie „C“
Kategorie „B“
Kategorie „A“

zájemci
začátečnická úroveň
mírně pokročilá úroveň (dále se dělí podle počtu získaných *,**,***)
pokročilá úroveň (Kopřivnice, Jihlava a malá obec Křižánky)
nejvyšší úroveň (Chrudim a Litoměřice)

Historie a čeho jsme v roce 2018 dosáhli
Po vstupu do NSZM ČR (r. 2008) bylo město Dobříš hodnoceno kategorií „D“, v letech 2009 –
2012 město postoupilo do kategorie „C“, poté došlo k propadu a v roce 2013 do kategorie
„začátečníci“, od roku 2014 docházelo k postupné stabilizaci a zlepšování se v kategorii „D“.
V roce 2018 splnilo město Dobříš všechna kritéria pro hodnocení v kategorii „C“ a tím také
dosáhlo postupu v hodnocení a dne 7. 12. 2018 byla městu Dobříš oficiálně přidělena
kategorie „C“.

Projekt „Efektivní správa Zdravého města Dobříš“
Město Dobříš podalo v dubnu 2016 žádost o dataci na projekt, který má za cíl posílit
efektivnost veřejné správy a optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě, a to
zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků, rozvoje politik
a strategií v oblasti lidských zdrojů a snižování administrativní zátěže občanů i úředníků.
Celkově by mělo dojít ke zkvalitnění řízení města a Městského úřadu Dobříš a zlepšení
spolupráce s občany. Projekt byl finančně podpořen v rámci Operačního programu
Zaměstnanost částkou 3 618 554 Kč, což představuje 95 % z celkových nákladů.
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Realizace projektu trvala souvisle 24 měsíců s datem zahájení 1. 1. 2017. Hlavní aktivity,
které v rámci projektu proběhly, jsou:


Zpracování 5 strategických dokumentů města (Akční plán rozvoje města Dobříše,
Marketingová a komunikační strategie města, Dokument pro rozvoj volnočasových
aktivit na Dobříši a v jeho okolí, Územně dopravní koncepce (koncepce bezpečné
mobility), Plán odpadového hospodářství)



Činnost spojená s vykonáváním Místní agendy 21 a postupem ze stávající kategorie
D do kategorie C



Vzdělávání úředníků a sdílení dobré praxe s okolními obcemi formou workshopů

Organizační zázemí Projektu Zdravé město Dobříš a MA21
Politik Projektu Zdravé města Dobříš a MA2
- Ing. Denisa Havlíčková (zastupitelka města Dobříš – funkce politika ukončena
po volbách do obecních zastupitelstev v roce 2018)
- Bc. Dagmar Mášová (místostarostka města Dobříše – nově zvolený politik
Zastupitelstvem města Dobříše dne 20. 12. 2018 pro projekt ZM a MA21)
Politik ZM a MA21 zastřešuje základní procesy v rámci ZM a MA21 navenek. Je doporučeno,
aby byl členem politického vedení města (většinou na úrovni starosty, místostarosty). Aktivní
spolupráce politika je nezbytnou podmínkou úspěšného fungování ZM a MA21. Politik
zodpovídá za strategickou část ZM a MA21, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a
kvality života do konkrétních aktivit a celkové směřování municipality v této oblasti.
Reprezentuje municipalitu navenek.
Politika ZM a MA21 standardně ustanovuje
zastupitelstvo města.
Koordinátorka Projektu Zdravé město Dobříš a MA21 - Šárka Krůtová, DiS.
Koordinátorka ZM a MA21 celý proces koordinuje, prezentuje a medializuje. Spolupracuje
s politikem, komisí ZM a MA21, různými subjekty, neziskovými organizacemi, příspěvkovými
organizacemi města, spolky a veřejností.
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Komise Zdravého města a MA21
Komise ZM a MA21 se skládá z 11 členů. Schází se několikrát do roka. Z každého jednání je
pořizován zápis (přístupný na webu města).
Komise je poradním orgánem rady města a je řídící jednotkou celého procesu vedoucího
k udržitelnému rozvoji ve městě. Komise se zabývá prosazováním principů MA21
a zapojováním veřejnosti. Také se účastní aktivit i akcí v rámci Projektu Zdravé město. Měla
by být partnerem koordinátora, ale i politika ZM a MA21. Je orgánem fungujícím na základě
důležitého mezisektorového partnerství – je tvořena zástupci z řad veřejné správy,
neziskového i podnikatelského sektoru či aktivních občanů. Komise ukončila svoji činnost
v tomto složení (viz níže) po volbách do obecních zastupitelstev v roce 2018. Nová komise
ZM a MA21 bude ustanovena počátkem roku 2019.
Členové komise:
Ing. Denisa Havlíčková – předsedkyně – politik ZM a MA21
Bc. Radek Řechka – místopředseda – tajemník MěÚ Dobříš
Šárka Krůtová, DiS. – tajemník – koordinátor ZM a MA21
Zástupci veřejného sektoru:
Ing. Markéta Čermáková, MBA–radní pro bezpečnost a správu majetku města–město Dobříš
Ing. Alena Harmanová – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí-Městský úřad Dobříš
Mgr. Jindřiška Kastnerová – ředitelka - Kulturní středisko Dobříš, p. o.
Mgr. Bohumila Pallagyová – ředitelka – 2. Základní škola Dobříš
Neziskový sektor:
Adéla Košková – Rodinné centrum Dobříšek, z. s. od 23. 01. 2018
Josef Šimonovský – předseda – Klub důchodců Dobříš z. s.
Bc. Markéta Dvořáková, DiS. – ředitelka – Brdy – Vltava o. p. s.
Podnikatelský sektor:
Mgr. Tomáš Vokurka – jednatel – Středisko zdraví, spol. s r. o.
Pavel Bodor – vedoucí úseku PR a propagace společnosti – Dokas Dobříš, s. r. o.

Zápisy z jednání komise na webu města za rok 2018:
http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2018/ds-25744/archiv=0&p1=57779
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Aktivity v rámci projektu Zdravého města Dobříš a místní
Agendy 21 v roce 2018 - hodnocení
LEDEN 2018
Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“ – č. 6
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

23. 01. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
9 z 11
Zápis č. 6/2018 ze dne 23. ledna 2018 projednala RM dne 22. 2. 2018
usnesení č. 26/4/2018/RM.

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2018/ds25744/archiv=0&p1=57779

„Doplnění komise Zdravého města a místní Agendy 21“ – Ing. Adéla Košková
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:

23. 01. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
5.1 Ustanovení orgánu rady pro sledování postupu MA21 složeného
ze zástupců veřejné správy, neziskového a komerčního sektoru –
kritérium k naplnění kategorie „C“
Počet členů komise: 11
Komentář:
Rada města schválila člena komise ZM a MA21 23. ledna 2018 usnesení č. 28/2/2018/RM.

ÚNOR 2018
Veřejné fórum „Dobříš Vašima očima, aneb hledáme 10 P“
Termín:
Zodpovědnost:

07. 02. 2018
koordinátor ZM a MA21

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

6

Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

politik ZM a MA21, vedení města, rada města, komise ZM a MA21,
vedoucí odborů/oddělení, tisková mluvčí
9.1 Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji
města/obce, mikroregionu/MAS
58 – veřejné fórum, 317 - veřejná anketa
Veřejné fórum - veřejné projednání s občany, organizacemi,
podnikateli, školami atd. ke stávajícímu i novému rozvoji města bylo
v Dobříši naposledy v roce 2012. V rámci zlepšování se v komunikaci
s občany a postupu v MA21 město přistoupilo ke konání této akce.
Během setkání, které bylo připravováno ve spolupráci s NSZM ČR,
došlo k nadefinování nejpalčivějších problémů v rámci několika
tematických okruhů. Po ověření ve veřejné anketě vzniklo tzv. 10 P
(10 problémů nebo 10 priorit města pro daný rok). V průběhu večera veřejného fóra si mohli občané vyzkoušet i tzv. Pocitovou mapa, která
byla následně k dispozici cca po 2 měsíce také v elektronické podobě.
Výsledky
jsou
uveřejněny
v tomto
odkazu:
http://www.mestodobris.cz/vysledky-pocitove-mapy-mesta-dobrise/d475360/p1=57779
V rozpočtu města bylo vyčleněno 150.000,-Kč na financování jedné
z priorit vzešlé z veřejného fóra. Zastupitelstvo města určilo tuto
finanční podporu prioritě č. 8 – Skatepark – renovace ramp a akce.

Konečná sada ověřených priorit vzešlých z veřejného fóra a ověřených anketou:
Průmět priorit, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak
respondenti v rámci otevřené ankety, je následující /priority nejsou řazeny dle významnosti/:
priorita č. 1 - Bezpečná cyklodoprava po městě (děti)
priorita č. 2 - Chybějící chodníky a dopravní značení - U Slávie, Školní, V Lipkách,
Větrník, Vlaška
priorita č. 3 - Dokončit diskusi o spolkovém domě a realizovat jej
priorita č. 4 - Dostupnost zdravotní péče (stomatolog, pediatr, aj.)
priorita č. 5 - Nerozšiřovat výstavbu do volné krajiny
priorita č. 6 - Pytlový svoz tříděného odpadu po celé Dobříši
priorita č. 7 – Rozšíření kapacity MŠ, ZŠ a ZUŠ
priorita č. 8 – Skatepark – renovace ramp + akce
priorita č. 9 – Zachování stávajícího charakteru menšího města do 10 tis. obyvatel
priorita č. 10 - Zimní stadion (zastřešení,….)
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Komentář k jednotlivým prioritám z 17. 4. 2018 a řešení stavu k 31. 3. 2019
Priorita č. 1 - Bezpečná cyklodoprava po městě (děti)
Popis řešení 2018: V přípravě je projektová dokumentace na realizaci cyklostezky Dobříš – Stará Huť, řeší se
majetkoprávní vztahy (cca 10 mil. Kč). Cyklostezka by měla řešit bezpečný provoz cyklistů a chodců. Město
počítá s dalším rozvojem cykloturistiky na svém území. Ve městě je vybudována městská půjčovna kol
u Infocentra města Dobříše /v provozu duben – říjen/. Dále je ve fázi projektu bezpečný přístup pro cyklisty
do areálů škol.

stav k 31. 03. 2019 - Plánovaný termín trvá, stále probíhají majetkoprávní jednání.
Plánovaný termín vyřešení problému: 2019 - 2020
Zodpovědný garant: vedoucí OMR, Ing. Miloslav Modlík

Priorita č. 2 - Chybějící chodníky a dopravní značení - U Slávie, Školní, V Lipkách,
Větrník, Vlaška
Popis řešení 2018: Lokalita U Slávie – letos je v rozpočtu počítáno s obnovou vodohospodářských zařízení
v ulici U Slávie, dle harmonogramu VHS Dobříš, spol. s r. o., která ji bude provádět, k tomu dojde nejdříve v září
2018. V roce 2019 je pak následně počítáno s obnovou povrchů a pokud budou obyvatelé této ulice požadovat
vybudování chodníků a vedení města toto přání vyslyší, bude pak zahrnuto do návrhu rozpočtu 2019.

stav k 31. 03. 2019 - S ohledem na to, že došlo k rozšíření obnovy vodohospodářských
zařízení o kompletní kanalizační řady, jejichž obnova bude dokončena do cca letních
měsíců, bude konečná úprava této ulice realizována až v roce 2020.
Popis řešení 2018: Chodník od sídliště Větrník k Vlašce - byl zpracován do projektu pro územní rozhodnutí, ale
dál nebyl rozpracováván, neboť tam stále zůstávají nevyřešené majetkoprávní vztahy – pod stávající komunikací
cizí pozemky a vlastník „zatím“ se stavbou nesouhlasí.

stav k 31. 03. 2019 - Stav trvá beze změn
Ostatní lokality - bez komentáře
Zodpovědný garant v případě schválení: vedoucí OMR, Ing. Miloslav Modlík

Priorita č. 3 - Dokončit diskusi o spolkovém domě a realizovat jej
Popis řešení 2018: zpracování nového projektu pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na
výstavbu knihovny se spolkovou činností (cca 80 mil. Kč) s možností dotace až ve výši 30 % nákladů ze Státního
fondu životního prostředí. Naposledy řešeno na jednání zastupitelstva města dne 15. 2. 2018.

stav k 31. 03. 2019 - Plánovaný termín se posouvá s ohledem na navýšení předpokládaných
stavebních nákladů a tím i nevýhodný poměr dotačních prostředků k vlastním zdrojům.
Monitoruje se vhodný dotační titul. V současné době probíhá územní řízení na upravený
záměr.
Plánovaný termín vyřešení problému: 2019 - 2020
Zodpovědný garant: vedoucí OMR, Ing. Miloslav Modlík
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Priorita č. 4 - Dostupnost zdravotní péče (stomatolog, pediatr, aj.)
Popis řešení 2018: Dostupnost zdravotní péče řeší ze zákona zdravotní pojišťovny. Město Dobříš
(i prostřednictvím Střediska zdraví, spol. s r. o) bude průběžně jednat se zástupci zdravotních pojišťoven a
poskytovat informace o stavu zdravotní péče v Dobříši.

Priorita č. 5 - Nerozšiřovat výstavbu do volné krajiny
Popis řešení 2018:Územní plán z roku 2010, schválený předchozím zastupitelstvem, je platný a z hlediska
jakéhokoliv dalšího rozšiřování se nijak nemění, tj. plochy určené územním plánem k zastavění se nerozšiřují,
zpracovávají se pro ně příslušné územní studie v pořadí daném platným územním plánem. Schválit jakoukoliv
změnu může výhradně zastupitelstvo města na veřejném jednání, přičemž tato změna musí být v souladu
s další platnou legislativou ČR.

Priorita č. 6 - Pytlový svoz tříděného odpadu po celé Dobříši
Společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o, skončila v roce 2017 dvacetiletá smlouva s městem Dobříš, jediným
společníkem. Od 1. 1. 2018 byla uzavřena smlouva nová (s tříměsíční výpovědní lhůtou) s podmínkou splnění
stanovených dílčích kroků v rámci projektu restrukturalizace činností (schválen valnou hromadou společnosti)
tak, aby se vyhovělo ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek (80 % obratu pro město Dobříš).
Modernizací prošel i sběrný dvůr (cca 10 mil. Kč). Po kritických odezvách na nový systém přijímání objemného,
stavebního a nebezpečného odpadu od občanů bylo od 3.4.2018 přikročeno k dílčím změnám ve prospěch
občanů.
Popis řešení: navržení nového systému tříděného odpadu na území města Dobříše v systému „DOOR TO
DOOR“, zpracování žádosti o dotaci na nákup nádob na tříděný odpad. Společnost Eko-Kom, a.s. na základě
požadavku města zpracovává „Analýzu sběrné sítě na tříděný odpad ve městě Dobříš“, která bude kompletně
dokončená do konce dubna 2018. Součástí bude i vytipování lokalit, pro které je pytlový či nádobový sběr
vhodný, návrh hnízd, která je vhodné zrušit či přesunout na jiná místa a návrh dotazníku pro občany města,
kterých se případné změny budou týkat. Vyhodnocení vhodnosti lokalit bude provedeno dle zpracovaných
výstupů z dotazníků, návrhu Eko-Komu, návrhu Dokasu a vzájemném posouzení ve vztahu k dalším požadavkům
města. Nezbytným krokem musí být finanční návrh společnosti Dokas na změnu systému (částečně již bylo
provedeno a předloženo zastupitelům na setkání k odpadovému hospodářství). V případě schválení dotace
půjde o nádobový systém, pokud nebude dotace podána či úspěšná, půjde o sběr pytlový. Nakonec musí být
upravena vyhláška o odpadech (předpoklad, před koncem roku) a smlouva se společností Dokas.
stav k 31. 03. 2019 - Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018 a 2/2018 byl schválen nový systém
tříděného odpadu – „door to door“. Platí od 1.1.2019 pro všechny rodinné domy ve městě,
třídění do pytlů – papír, plast, tetrapack + kovy. Svoz 1x měsíčně. Vývoz TKO 1x za 14 dní.
O dotaci na nákup nádob na tříděný odpad nebylo požádáno. Město řeší nastavení motivačního
systému a změnu poplatku z nádob na obyvatele. Předpoklad do konce roku 2019.
Plánovaný termín vyřešení problému: 2018-2019
Zodpovědný garant: starostka, Bc. Jana Vlnasová

Priorita č. 7 – Rozšíření kapacity MŠ, ZŠ a ZUŠ
Popis řešení 2018: I přesto, že pro dobříšské děti je ve školách místa dost, je v současné době dokončována
rekonstrukce jídelny a varny. Přístavba (dvě učebny pro 50 žáků) a dostavba (šatny, sociální zařízení, výtah
apod.) v ZŠ Komenského nám. 35 (celkem cca 48 mil. Kč). Začala výstavba nového pavilonu 5. MŠ (54 dětí)
s dokončením v 3. čtvrtletí 2018. Město vybralo zpracovatele projektu na výstavbu nového pavilonu (120 žáků)
a přístavbu jídelny a varny 2. ZŠ s možností stravování pro Gymnázium Karla Čapka, vše ve spolupráci se
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spádovými obcemi, podali jsme žádost o dotaci na MF ČR. Dotace na tuto akci byla přiznána na konci měsíce
března 2018. Období výstavby nového pavilonu včetně úpravny varny a jídelny je 2018 – 2019. Díky realizaci
tohoto projektu dojde k navýšení kapacity 2. ZŠ o 120 žáků (4 třídy) a o navýšení kapacity varny a jídelny až
na 1 300 vydaných jídel.(cca 53 mil. Kč) Pro ZUŠ jsou v jednání o pronájmu další prostory v objektu bývalých
pekáren.

stav k 31. 03. 2019 První dva výše popsané záměry byly dokončeny v roce 2018 a v únoru
2019 byla zahájena v areálu ZŠ, Školní 1035 výstavba nového školního pavilonu
s přístavbou jídelny a varny v celkové výši cca 71 mil Kč. Stavební úpravy by měly být
dokončeny nejpozději do konce února 2020.
Plánovaný termín vyřešení problému: 2018 - 2019
Zodpovědný garant: vedoucí OMR, Ing. Miloslav Modlík

Priorita č. 8 – Skatepark – renovace ramp + akce
Popis řešení 2018 :Na základě stanoviska správce areálu skateparku, po vizuální kontrole na místě a na základě
stanoviska ČOI, bylo rozhodnuto o dočasném uzavření areálu skateparku do doby rozhodnutí o dalším postupu
města. Situace týkající se dalšího provozu skateparku bude projednána na jednání zastupitelstva města dne 12.
4. 2018 – bod bude předložen Ing. Markétou Čermákovou, MBA.

stav k 31. 03. 2019 - Ve druhé polovině roku 2018 bylo provedeno zadávací řízení na výběr
dodavatele, kdy byl vybrán dodavatel Mystic constructions spol. s.r.o., Praha, který
za cenu 2,3 mil. Kč dokončí stavbu k 30. 4. 2019.
Plánovaný termín vyřešení problému: 2018 - 2019
Zodpovědný garant: vedoucí OMR, Ing. Miloslav Modlík

Priorita č. 9 – Zachování stávajícího charakteru menšího města do 10 tis. obyvatel
Popis řešení 2018: totožné s prioritou číslo Priorita č. 5 - Nerozšiřovat výstavbu do volné krajiny

Priorita č. 10 - Zimní stadion (zastřešení,….)
Popis řešení 2018: Město obnovilo provoz odstaveného zimního stadionu a podalo žádost o dotaci na
rekonstrukci technologie chlazení. Žádost byla schválena 6. 2. 2018. Tento rok bude následovat výběrové řízení
na dodavatele stavby, včetně zastřešení (dle rozpočtových možností), minimálně s přípravou na zastřešení v
následujícím roce. (cca 35 mil. Kč – technologie chlazení).

stav k 31. 03. 2019 - Ve druhé polovině roku 2018 byl vybrán dodavatel změny chladu
Energo Choceň s.r.o., s předpokládaným zahájením stavby v dubnu 2019. Zadávací řízení
však proběhlo bez zadání přípravy pro následné zastřešení a v současné době probíhají
jednání s poskytovatelem dotace a s vybraným dodavatelem o možném rozšíření zakázky.
Stávající zakázka na změnu chladu byla vysoutěžena v hodnotě 29,3 mil Kč.
Plánovaný termín vyřešení problému: 2018 – 2019
Zodpovědný garant: vedoucí OMR, Ing. Miloslav Modlík
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Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/verejne-forum-dobris-vasima-ocima-anebhledame-10-priorit/ds-25717/archiv=0&p1=57779

„Týden bruslení v Dobříši“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

12. 02. - 18. 02. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, Dokas Dobříš, s. r. o. (zajištění ledové plochy),
Středisko zdraví, spol. s r. o. (zajištění zdravotníka), ZUŠ Dobříš (zvučení
a hudební produkce), 2 trenéři Veřejné Sportovní Akademie, z.s.
(zajištění výuky dětí), MŠ a ZŠ Dobříš (harmonogram výuky), Aerobik
Orel Dobříš, z.s. (zapůjčení herních pomůcek)
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru, veřejné správy
a podnikatelského sektoru
cca 750 dětí + cca 75 dětí na karnevalu s doprovodem
Týden bruslení:
 2. ročník akce
 v rámci školního týden - výuka bruslení pro mateřské a základní
školy Dobříše a případně okolní obce; výuka bruslení zajištěna
městem a pro školy zdarma od 8.30 – 13.00 hodin
s profesionálními trenéry VSA
sobotní program: hokejová exhibice – HC Dobříš x HC Slavoj Zbraslav
nedělní program: Karneval na ledě - více účastníku než v 1. ročníku,
mnoho soutěží, cen. Avizované vystoupení Bruslařského klubu Příbram
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pro velkou nemocnost na poslední chvíli zrušeno. Moderace: Denisa
Havlíčková, asistence: Šárka Krůtová.
Po celý týden bruslení byl pro děti zajištěn městem Dobříš teplý nápoj.
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/tyden-brusleni-2018/d-474984/p1=57779

Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

27. 02. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
nezaznamenáno
Komise nebyla usnášení schopná, setkání bez prezenční listiny a zápisu.

BŘEZEN 2018
Seminář „Údržba sídelní zeleně“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:

01. 03. 2018
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
koordinátor ZM a MA21 a partneři
cca 100
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Komentář:

Vzdělávací program „Údržba sídelní zeleně“ byl určen pracovníkům
odborů životního prostředí a správy zeleně měst a obcí, starostům obcí
a všem dalším, jejichž náplní je zajišťování zdravého a vyváženého
prostředí v lidských sídlech – městech i menších obcích.

Mezi přednášejícími byli např.: Václav Větvička, Marie Hrušková, Ing.
Marek Žďárský.
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/seminar-quot-udrzba-sidelni-zelene-quot1-3-2018/d-475341/p1=57779

„Jarní škola NSZM ČR - Dačice“ – neúčast koordinátora
Termín:
Účast:
Ukazatel:

Komentář:

21. 03 – 23. 03. 2018
koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21, tajemník MěÚ
10.1 Absolvování případně aktuální účast koordinátora MA21
na akreditovaném školení pro koordinátory - MA21 – kritérium
k naplnění kategorie „C“
Účast pouze politika.

13

DUBEN 2018
Projekt „Portfólio“ – systém řízení kvality
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Komentář:

duben – říjen 2018
koordinátor ZM a MA21
tajemník, projektoví manažeři OMR, NSZM ČR
NSZM ČR zpracovala pro město Dobříš metodické doporučení
„Strategické řízení a tvorba Akčního plánu rozvoje města Dobříše“,
které bude v roce 2019 projednáno radou města.

Marketingová strategie Dobříše
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Komentář:

duben - červen
Mgr. Radek Drahný, MBA – zpracovatel strategie
tisková mluvčí, politik ZM a MA21, tajemník
v rámci projektu Efektivní správa Zdravého města Dobříš bylo zahájeno
zpracování této strategie (1 z 5 strategických dokumentů v rámci
projektu). Celá dokumentace je uložena na stránkách města
http://www.mestodobris.cz/marketingova-strategie-dobrise/d-476735
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Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“ – č. 7
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

10. 04. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
8 z 11
Zápis č. 7/2018 ze dne 10. dubna 2018 projednala RM dne 15. 5. 2018
usnesení č. 27/10/2018/RM

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2018/ds25744/archiv=0&p1=57779

„Týden Země“ – celostátní kampaň NSZM ČR – Den Země
Termín:

16. 04 – 22. 04. 2018
20. 04. 2018 – Oslava „Dne Země“
Zodpovědnost:
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Spolupráce:
s Gymnáziem K. Čapka Dobříš, Vodohospodářskou společností Dobříš,
s.r.o., Colloredo-Mannsfeld, spol.s r.o., společností Energon Dobříš,
OK Dobříš – oddíl sportů v přírodě, Hnutím Brontosaurus, a dalšími
organizacemi.
Ukazatel:
6.1. Pořádání osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji
Počet účastníků:
cca 500 dětí a dospělých osob se zúčastnilo úklidu a Oslavy Dne Země
na dětském hřišti cca 600 občanů (převážně dětí)
Komentář:
Město Dobříš se hlásí ke kampani NSZM ČR již 10. rokem. Při úklidu
opět přiložili ruku k dílu žáci a studenti dobříšských škol i další
dobříšské organizace. Zapojili se i lidé nikde neorganizovaní, jen se
snahou pomoci uklidit naše město. V rámci celé akce se z přírody
odklidily skoro 2 t směsného odpadu. Opět nechybělo vyhlášení
soutěže o největší nalezenou kuriozitu při úklidu. Oslava „Dne Země“
se pak nesla v duchu témat životního prostředí a zábavně-naučnou
formou přiblížila přítomným třídění odpadů, ochranu vody, ochranu
ptactva, včelstva,…)
Odkaz na web města:http://www.mestodobris.cz/tyden-zeme-v-dobrisi/ds25742/archiv=0&p1=57779
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Úřad otevřený dětem - „2 besedy s žáky II. stupně základních škol v Dobříši“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

19. 04. 2018 a 26. 04. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, vedení města
cca 2x90
Nový projekt ve spolupráci s dobříšskými základními školami. Besedy
se uskutečnily v KD Dobříš pro žáky 7. a 9. ročníků. Účelem bylo
představit žákům fungování státní správy a samosprávy na místní
úrovni (chod samotného úřadu v Dobříši, agendy, které se jich již
dotýkají – např. vyřízení OP, matrika,..). Žáci taká nadefinovali své
priority v rámci města Dobříš.
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/urad-otevreny-detem/ds25748/archiv=0&p1=57779

Tři kulaté stoly „Akční plán města Dobříše na roky 2019-2020“
Termín:
Zodpovědnost:

25. 04. 2018 a 11. 6. 2018
GaREP, spol. s r. o.
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Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:

koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21, vedení města
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
u každého z kulatých stolů cca 10 zástupců různého zastoupení
(osloveni společností, která akční plán zpracovávala společnost - GaREP,
spol. s r. o.)

Komentář:

V rámci projektu Efektivní správa Zdravého města Dobříš bylo zahájeno
zpracování akčního plánu (1 z 5 strategických dokumentů v rámci
projektu). Celá dokumentace je uložena na stránkách města
http://www.mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokume
nty=476747

KVĚTEN 2018
Den s lesníkem pro dospělé – Ukážeme vám les, jak ho neznáte
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

17. 05. 2018
vedoucí OVŽP
politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21, Nadace dřevo pro život ve
spolupráci se společností Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.
Počet účastníků:
cca 30 (vedení města, zastupitelé, starostové obcí ORP Dobříš, …)
Komentář:
Cílem této akce je přímo v lese za účasti lesníků ukázat účastníkům, co
vlastně lesníci v lese dělají a v čem spočívá jejich péče o les.
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/den-s-lesnikem-ukazeme-vam-les-jak-honeznate/d-475727/p1=57779
Galerie NSZM ČR: https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/stripky/dobris-den-s-lesnikemukazeme-vam-les-jak-ho-neznate
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Vyhlášení nominací na „Sportovce města Dobříše do 15 let“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

22. 05. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, sportovní spolky, ředitelé dobříšský základních škol

Komentář:

V rámci sportovní akce „Běh města Dobříše“ udílení ocenění
pro sportovce do 15 let – ocenit jeho dobré výsledky a reprezentaci
města a školy, spolku…...

Úřad otevřený dětem – „Setkání s politikem na základní škole + volby
do dětského zastupitelstva – 2. základní škola Dobříš, Základní škola Dobříš,
Komenského nám. 35“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

29. 05. 2018, 15. 06. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, politik a manažer prevence kriminality
žáci 7. a 9. ročníků ZŠ
Na základě jednání s vedením škol a povřenými učiteli pro tento
projekt bylo vybráno téma: Prevence kriminality, správa městského
mobiliáře (dětská hřiště,…) – školy navštívili: Ing. Markéta Čermáková,
MBA – radní pro správu majetku města a řízení Městské police Dobříš,
Bc. Václav Svoboda – manažer prevence kriminality, strážník Městské
policie, psovod; diskutovali s žáky na dané téma a po setkání proběhly
volby do dětského zastupitelstva.

Galerie NSZM ČR: https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/stripky/dobris-blizi-se-detskezastupitelstvo-deti-do-nej-voli-sve-zastupce

ČERVEN 2018
„Letní škola NSZM ČR – Rožnov pod Radhoštěm“
Termín:
Účast:
Ukazatel:

06. 06 – 08. 06. 2018
koordinátor ZM a MA21
10.1 Absolvování případně aktuální účast koordinátora MA21
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Komentář:

na akreditovaném školení pro koordinátory - MA21 – kritérium
k naplnění kategorie „C“
Povinné vzdělávání koordinátora.

Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“ – č. 8
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

19. 06. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
8 z 11
Zápis č. 8/2018 ze dne 19. června 2018 projednala RM dne
24. 07. 2018 usnesení č. 16/15/2018/RM

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2018/ds25744/archiv=0&p1=57779

Úřad otevřený dětem – „Setkání s politikem na městském úřadě – Základní
škola Dobříš, Lidická 384
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

21. 06. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, politik a manažer prevence kriminality
14
Vzhledem k malému počtu žáků základní školy, bylo setkání
uskutečněno přímo v prostorách radnice (setkání v zasedací místnosti
a následně byli žáci provedeni budovou s výkladem, kde jsou jaké
agendy, kanceláře vedení města).

Úřad otevřený dětem – „Dětské zastupitelstvo“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

22. 06. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, vedení města, zainteresovaní zastupitelé města
cca 140 žáků základních škol + starosta, tajemník, 4 zastupitelé
Den po řádném jednání Zastupitelstva města Dobříše se uskutečnilo
v dopoledních hodinách pro školy „Dětské zastupitelstvo“. Veškeré
uzpůsobení a vybavení sálu bylo ponecháno z předešlého dne, aby si
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žáci mohli vyzkoušet např. i elektronický systém hlasování.
Dle domluveného programu se školami, měli žáci 3 základních škol
připravené prezentace, o kterých poté jednali. Z jednání „Dětského
zastupitelstva“ vznikl zápis. Žáci měli radou města alokováno
v rozpočtu města 20.000,--Kč a ty určili na pingpongový stůl
do Prokopovy zahrady. Zápis z „Dětského zastupitelstva“ byl
projednáván v září 2019 na Zastupitelstvu města Dobříše v souvislosti
s problematikou budovy „bývalého kina“ a jeho přestavba na knihovnu
se spolkovou činností.
Program:
1) Problematika skateparku
2) Problematika veřejného koupání v Dobříši
3) Určení částky 20.000,--Kč na herní prvek pro děti 12 – 15 let
4) Akce pro děti a mládež ve městě
5) Diskuse
6) Závěr
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ČERVENEC 2018
„Analytická studie pro rozvoj volnočasových aktivit na Dobříši a okolí
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Komentář:

20. 07. 2018
STEM/MARK, a. s.
koordinátor ZM a MA21, spolky v rámci města a ORP Dobříš
V rámci projektu Efektivní správa Zdravého města Dobříš bylo zahájeno
samotné zpracování analytické studie (1 z 5 strategických dokumentů
v rámci projektu). Celá dokumentace je uložena na stránkách města
http://www.mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokume
nty=477027
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SRPEN 2018
„Územně dopravní koncepce města Dobříše“ – kulatý stůl
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

08. 08. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, radní pro správu majetku,
Mgr. Ondřej Marek – facilitátor

Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
dle prezenční listiny 28
Vzhledem k časové náročnosti musel být kulatý stůl stanoven na den
8. 8. 2018, město umožnilo zasílat občanům své podněty k ÚDK také
v elektronické podobě. Během kulatého stolu byly zapisovány všechny
podněty přítomných a předány zpracovateli koncepce. V rámci
projektu Efektivní správa Zdravého města Dobříš bylo zahájeno
samotné územnědopravní koncepce v průběhu dubna (1 z 5
strategických dokumentů v rámci projektu). Celá dokumentace je
uložena na stránkách města:
http://www.mestodobris.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=25781&n=
uzemne-dopravni-koncepce-mesta-dobrise&archiv=0

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/uzemne-dopravni-koncepce-mestadobrise/ds-25768/archiv=0&p1=57779

„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

14. 08. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
3 z 11
Zápis z jednání nebyl vytvořen, komise nebyla usnášení schopná.

Úřad otevřený dětem – „Kalendář na rok 2019 – Dobříš očima dětí“ - hodnocení
obrázků a výběr pro kalendář
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

20. 08. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, starosta, ředitelé základních škol, propagace města
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Počet účastníků:
Komentář:

cca 150 obrázků
Koncem roku 2017 byla vyhlášena výtvarná soutěž pro dobříšské
základní školy s tématem „Dobříš očima dětí“. Do 30. 6. 2018 dodaly
školy výtvarná díla, z nichž komise vybrala pro kalendář na rok 2019.
Z obrázků, které se do kalendáře nevešly, byla vytvořena v prostorách
budovy městského úřadu (Odbor výstavby a životního prostředí)
výstava přístupná široké veřejnosti.

ZÁŘÍ 2018
„Dobří(š) v pohybu“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

08. 09. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, sportovní spolky působící ve městě Dobříš
6.1. Pořádání osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji
„Dny Zdraví“
nelze odhadnout
Tato sportovní akce je zaměřena na děti a rodiče, kdy mohou navštívit
přihlášené sportovní spolky, vyzkoušet si různé aktivity, shlédnout
zázemí, sportoviště, pohovořit s trenéry a popř. přihlásit svého
potomka ke sportovní aktivitě (nábor). V rámci 3. ročníku se k akci
připojili: Gymnastika Dobříš, TJ Sokol Dobříš, Cvičení pro děti Dobříš,
Sportovní akademie Dobříš, Česká Asociace Krav Maga – Kapap, Ge
Baek Hosin Sool, sebeobrana Kapap Czech, Rodinné centrum Dobříšek.

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/dobri-s-v-pohybu/ds25769/archiv=0&p1=57779
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„Zábavné odpoledne se složkami IZS“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

Počet účastníků:
Komentář:

09. 09. 2018
Bc. Václav Svoboda - manažer prevence kriminality
koordinátor ZM a MA21, Ing. Markéta Čermáková, MBA - radní
pro řízení MěP, složky IZS (ZZS SK, JSDH, Policie ČR, Vězeňská služba
Příbram, Celní správa pro Středočeský kraj)
cca 500
Úspěšná akce Městské policie Dobříš a složek integrovaného
záchranného systému koncipovaná zejména pro rodiny s dětmi. Akce
v rámci prevence kriminality.

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/dobrisske-fotbalove-hriste-patriloslozkam-integrovaneho-zachranneho-systemu/d-476427/p1=52857

„Běh města Dobříše – 2. ročník“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

16. 09. 2018
koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA 21, Jitka Doubravová - VDN
Promo
Město Dobříš a VDN Promo, dále: MěP Dobříš, Aerobik studio Orel
Dobříš, JSDH Dobříš, VHS Dobříš, spol. s r. o., vedení města
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru, veřejné správy a
podnikatelského sektoru, zapojení do kampaně NSZM ČR „Dny zdraví“
cca 400 účastníků (běžců) + cca 200 doprovod
Již 2. ročník obnoveného běhu ve spolupráci se společností VDN
Promo. Pro účastníky (děti, dospělé) bylo připraveno několik kategorií
(500 m, 1000 m a 1500 m – děti; 5 km – ženy; 10 km – hlavní závod +
štafety 4x2,5 km; okruh byl městský s povrchem asfalt). V rámci
doprovodného programu-malování na obličej, skákací boty, tombola.
Odpoledne byl vyhlášen také sportovec města Dobříše do 15 let –
Barbora Hrdličková (reprezentantka Gymnastika Dobříš, z. s.).
Běh se stal součástí „Brdského běžeckého poháru“. Akce s sebou
přinesla uzavření části města, což s sebou nepřineslo problémy, jako
v 1. ročník, kdy bylo několik stížností).
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Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/beh-mesta-dobrise-2018/ds25774/archiv=0&p1=57779

„Evropský týden mobility“
Termín:
Zodpovědnost:
Ukazatel:
Komentář:

16. 09. – 22. 09. 2018
koordinátor ZM a MA21
6.1. Pořádání osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji
„Evropský týden mobility“
Město Dobříš se prvně přihlásilo k této kampani. V rámci ETM došlo
k vytipování trasy pro školní autobus (jeden z podnětů na besedě škol)
a celotýdennímu nasazení školního autobusu. Bohužel se toto
neshledalo s očekáváním. V rámci týdne bylo denně přepraveno cca 15
– 25 školáků. V souvislosti s ETM se město přihlásilo k zářijové výzvě
„Do práce na kole“, ani zde nedošlo k naplnění očekávání alespoň malé
účasti…

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/evropsky-tyden-mobility-kampan-napodporu-ekologicky-setrnych-zpusobu-dopravy/d-476400/p1=57779

ŘÍJEN 2018
„Každý svého zdraví strůjcem“ - celostátní kampaň NSZM ČR –Dny zdraví
Termín:
Zodpovědnost:

04. – 05. 10. 2018
koordinátor ZM a MA21
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Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

politik ZM, komise ZM a MA21, Liga proti rakovině Praha, vedení
města, ředitelé mateřských a základních škol
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru, veřejné správy a
podnikatelského sektoru – kampaň NSZM „Dny zdraví“
během dvou dnů výstavu navštívilo 981 dospělých 292 dětí do 12 let
Liga proti rakovině Praha zavítala se svojí putovní výstavou „Každý
svého zdraví strůjcem“ na Dobříš poprvé. Pro návštěvníky byl připraven
program sestavený s místními spolky a ZUŠ, LPR představila expozici
„Labyrint zdraví“, SZÚ – vyšetřovnu (vyšetření základních zdravotních
ukazatelů+kožní znaménka). Výstavu navštívili především školy a
senioři.

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/kazdy-sveho-zdravi-strujcem/ds25775/archiv=0&p1=57779
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„Den s lesníkem pro základní školy“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

09. 10. 2018
vedoucí odboru výstavba a životního prostředí
koordinátor ZM a MA21, partneři - Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o.,
Nadace dřevo pro život, VHS Dobříš, spol. s r. o.
4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru, veřejné správy a
podnikatelského sektoru
cca 120 dětí
Tato akce se uskutečnila již pro třetí a byla zaměřena na žáky
základních škol. Jejím účelem bylo seznámit děti s přirozenou funkcí
lesa, pracemi v lese (např. možnost vysadit si vlastnoručně stromek).
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„Přednáška k UR – Dřevo je naše budoucnost – udržitelný rozvoj naše
rozhodnutí“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

09. 10. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, Ing. Alena Harmanová - vedoucí odboru výstavba a
životního prostředí, Ing. Stanislav Polák – Nadace Dřevo pro život
Ukazatel:
6.2 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro
veřejnost (mimo kampaň)
Počet účastníků:
15
Komentář:
Cílem přednášky bylo vysvětlit obecně používané pojmy jako trvale
udržitelný rozvoj, dřevo jako obnovitelná surovina, rozdíl mezi
divočinou a hospodářským lesem a způsob hospodaření v lesích.
Současně s tím se posluchačům nabídla jednoduchá řešení, jak se stát
součástí reálné ochrany životního prostředí v jejich běžném životě.
Přednáška také s sebou přinesla, pro mnohé neznámé, informace
o dřevě.
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/prednaska-k-udrzitelnemu-rozvoji/ds25777/archiv=0&p1=57779

„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

16. 10. 2018
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
5 z 11
Zápis z jednání nebyl vytvořen, komise ukončila svoji činnost po dni
výsledku voleb do obecních zastupitelstev. Byl ústně zhodnocen rok
2018, odstupující předsedkyně komise poděkovala členům za jejich
působení v komisi.

„Slavnostní pochod na Čtyřmezí“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

27. 10. 2018
tiskový mluvčí
koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21, místostarosta, starostové
obcí, partneři - Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o.,
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Ukazatel:

4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru, veřejné správy a
podnikatelského sektoru
Počet účastníků:
cca 100
Komentář:
Jedná se již o 5. ročník slavnostního pochodu na tzv. čtyřmezí, které se
nachází v „Kuchyňském sedle“ (čtyřmezí - styk katastrálních hranic –
Dobříš, Rosovice, Hostomice, Buková). Na místě setkání představitelů
obcí s praporem, pohoštění pro turisty a hudební doprovod.
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/slavnostni-pochod-na-ctyrmezi/a-3913

„Instalace pingpongového stolu – splnění úkolu z „Dětského zastupitelstva“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

Komentář:

31. 10. 2018
koordinátor ZM a MA21
rada města, oddělení administrativně právní, odbor výstavby
a životního prostředí, odbor místního rozvoje-SMM, Dokas Dobříš, s. r.
o., Sokol Dobříš
V rámci dětského zastupitelstva byl pořízení pingpongový stůl. Jeho
umístění však vyžadovala rozsáhlejší spolupráci všech výše
zainteresovaných, a tak byl stůl umístěn 31. 10. 2018.
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„Podzimní škola NSZM ČR - Břeclav“
Termín:
Účast:

31. 10. – 02. 11. 2018
koordinátor ZM a MA21
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Ukazatel:

Komentář:

10.1 Absolvování případně aktuální účast koordinátora MA21
na akreditovaném školení pro koordinátory – kritérium k naplnění
kategorie „C“
povinné školení pro koordinátora + složení e-testu

LISTOPAD 2018
„Instalace výstavy „Kalendář na rok 2019 – Dobříš očima dětí“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Komentář:

listopad 2018
koordinátor ZM a MA21
oddělení vnitřních věcí
Instalace výtvarných děl, které se nevešly do kalendáře na rok 2019,
žáků dobříšských základních škol v chodbách odboru výstavby a
životního prostředí. Výstava byla prodloužena a obrázky zdobí
schodiště této budovy MěÚ Dobříš.

PROSINEC 2018
„Volba nového politika Zdravého města a místní Agendy 21“
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:
Komentář:

20. 12. 2018
koordinátor ZM a MA21
vedení města
1. 1 Ustanovení odpovědného politika pro MA21
Zastupitelstvo města Dobříše ustanovilo novým politikem
místostarostku města Dobříše Bc. Dagmar Mášovou
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/politik-a-koordinator-zdraveho-mestakontakty/ds-25614/archiv=0&p1=57779

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT
Aktivity byly finančně podpořeny v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2018 ORG. 604. Dalším zdrojem financí pro podporu aktivit v rámci MA21 byly finance určené
v rámci projektu
Efektivní správa Zdravého
města Dobříš, reg. č.:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924 – ORG. 230.
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Odkaz na dokumenty ZM a MA21:
http://www.mestodobris.cz/zdrave-mesto-dobris-a-nbsp-mistni-agenda-21/ds16606/p1=57779
Zpracovala:
Šárka Krůtová, DiS.,
koordinátor ZM a MA21
Dobříš, 31. 3. 2019
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