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 v roce 2020 sdružuje 131 členů (měst, obcí,
mikroregionů, krajů) s regionálním vlivem na 2109 měst a obcí s 5,39 miliony obyvatel (tj. 52
% 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 (52 % 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 (např. Kopřivnice, Jihlava a malá obec Křižánky)
nejvyšší úroveň (např. Chrudim a Litoměřice)

Historie a čeho jsme 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 Dobříše - Reg. č.:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924.
V rámci Projektu „Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše“ Reg. č.:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379 bylo stanoveno pokračovat v aktivitách a činnostech
v rámci Místní Agendy 21 (MA21), udržet a postoupit v dosažené kategorii C – tato oblast
zahrnuje především komunikaci s občany, kulaté stoly, místní fóra, kampaně atd.
Projekt navazuje a dále rozvíjí předchozí projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříše,
který byl také finančně podpořen prostředky EU v rámci Operačního programu
Zaměstnanost ve výši 95% celkového rozpočtu projektu. Projekt bude realizován v průběhu
24 měsíců s datem zahájení 1. 3. 2018.
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Město Dobříš splnilo v roce 2019 všechna stanovená kritéria MA21 pro hodnocení
v kategorii „C“ a zpracovalo 3 audity, které přispěly k postupu v kategorii „C“ a získání tedy
„C*“.

Organizační zázemí Projektu Zdravé město Dobříš a MA21
Politik Projektu Zdravé města Dobříš a MA2
- 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. Vstup do funkce od 13. 11. 2015 – Šárka Krůtová.
Komise Zdravého města a MA21
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 ZM a MA21 byla ustanovena 13. 2. 2019 a je složena z 11 členů. Schází se několikrát
do roka. Z každého jednání je pořizován zápis (přístupný na webu města).
Zápisy z jednání komise na webu města za rok 2019:
http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2019/ds-25805/archiv=0&p1=57779
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Sektor
veřejný

neziskový

komerční

Zástupce
Bc. Dagmar Mášová
Mgr. Lenka Mašková
Šárka Krůtová, DiS.

Ing. Alena Harmanová
Mgr. Alena Hornová
Matěj Peták
Adam Tajšl
Lucie Bláhová
Josef Šimonovský
MUDr. Magdaléna
Ježková

Funkce v komisi
politik ZM a MA21
předseda
tajemník/
administrátor – není
členem
člen
člen
člen
člen
(náhradní člen)
člen
člen

Petra Štěpová

člen

Pavel Krejcárek
Martin Beran

člen
člen

Instituce
místostarostka města Dobříše
zastupitelka města Dobříše
vedoucí vnitřních věcí a
koordinátor projektu ZM a MA21 –
město Dobříš
vedoucí OVŽP MěÚ Dobříš
učitelka 2. ZŠ Dobříš
student Gymnázium KČ Dobříš
student Gymnázium KČ Dobříš
student Gymnázium KČ Dobříš
předseda Klubu důchodců, z. s.
členka rady spolku Trnkový květ, z.s
a členka revizní komise střediska a
zástupkyně vedoucí oddílu
rodinného skautingu
manažerka projektu Centrum pro
Komunitní práci střední Čechy
ředitel zámku Dobříš
Šéftrenér Tenis centrum Dobříš

Ukončení členství v prosinci 2019 oznámili: Mgr. Lenka Mašková – předseda, Lucie Bláhová –
náhradní člen, Pavel Krejcárek – člen.

Aktivity v rámci projektu Dobříš –Zdravé město a naplňování kritérií
MA21 rok 2019 k získání kategorie C*
LEDEN 2019
Přihlášení města Dobříš do amatérské filmové soutěže „Antifetfest 2019“
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

31. 01. 2019
ne
koordinátor ZM a MA21
dobříšské základní školy, organizátor soutěže – Praha 12
1 soutěžní snímek s názvem „Chudinka“ – Základní škola Dobříš,
Komenského nám. 35
soutěžní snímek postoupil do celorepublikové soutěže a získal v říjnu
2019 v Lomnici nad Popelkou 3. místo
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ÚNOR 2019
Ustanovení oficiálního orgánu pro projekt Dobříš – Zdravé město a místní
Agenda 21 - komise
Termín:
13. 02. 2019
Kritérium MA21:
ano
Zodpovědnost:
koordinátor ZM a MA21
Spolupráce:
politik ZM a MA21
Počet členů komise: 11
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/komise-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy21/ds-25679/archiv=0&p1=57779

Přihlášení a zpracování auditů udržitelného rozvoje ke zpracování
–kategorie C*
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet auditů:

28. 02. 2019 – 30. 10. 2019
ano
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, vedoucí odborů: OMR, OVŽP, …
3 audity – správa věcí veřejných a územní rozvoj, životní prostředí,
doprava a mobilita

BŘEZEN 2019
„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“ – č. 1
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

18. 03. 2019
ano
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, předseda komise
10 z 11
Usnesení č. 9/11/2019/RM ze dne 16. 04. 2019; Rada města Dobříše
bere na vědomí zápis č. 1/2019 z jednání komise Zdravého města a
místní Agendy 21 ze dne 18. 03. 2019.

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2019/ds25805/archiv=0&p1=57779
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„Jarní škola NSZM ČR - Liberec“
Termín:
Kritérium MA21:
Účast:
Ukazatel:

20. 03 – 22. 03. 2019
ano
koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21
účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory

DUBEN 2019
„Ukliďme svět – Ukliďme Česko“
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

06. 04. 2019
ano (zahrnuto pod kampaň „Den Země“)
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, starostka, Dokas Dobříš, dobrovolníci
25
Vzhledem k rozsáhlé úklidové akci v dubnu „Týden Země“ bude v roce
2020 Ukliďme svět – Ukliďme Česko přesunuto na jiný termín – září
2020.

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/uklidme-svet-uklidme-cesko/ds25813/archiv=0&p1=57779

,
,
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„Projednání roční pravidelné hodnotící zprávy za rok 2018 a akční plán
zlepšování MA21 na rok 2019“
Termín:
16. 04. 2019
Kritérium MA21:
ano
Zodpovědnost:
koordinátor ZM a MA21,
Spolupráce:
politik ZM a MA21, komise ZM a MA21
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/rok-2019/ds-25807/archiv=0&p1=57779
http://www.mestodobris.cz/rok-2018/ds-25812/archiv=0&p1=57779

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

22. 04 – 28. 04. 2019
26. 04. 2019 – Oslava „Dne Země“
Kritérium MA21:
ano
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,
Eko-Kom, a dalšími organizacemi.
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 11. 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. 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-oslava-dne-zeme/ds25814/archiv=0&p1=57779
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KVĚTEN 2019
„Školení MA21 – MŽP“
Termín:
Kritérium MA21:
Účast:

02. 05. 2019
ano
koordinátor ZM a MA21 – vzdělávání koordinátora

„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“ – č. 2
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

07. 05. 2019
ano
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, předseda komise
7 z 11
Usnesení č. 57/22/2019/RM ze dne 24. 06. 2019; Rada města Dobříše bere na
vědomí zápis č. 2/2019 z jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21
ze dne 07. 05. 2019.

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2019/ds25805/archiv=0&p1=57779

„Kulatý stůl MESOH“
Termín:
14. 05. 2019
Kritérium MA21:
ano
Zodpovědnost:
koordinátor ZM a MA21
Spolupráce:
politik ZM a MA21, vedení města, ISNO-IT, starosta Jílového u Prahy
Počet účastníků:
cca 90
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/motivacni-a-evidencni-system-pro-odpadovehospodarstvi/ds-25835/archiv=0&p1=57779

„Přednáška pro Gymnázium Karla Čapka – téma samospráva“
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

16. 05. 2019
ne
koordinátor ZM a MA21
starostka
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ČERVEN 2019
„Letní škola NSZM ČR - Tábor“
Termín:
Kritérium MA21:
Účast:
Ukazatel:

05. 06. – 07. 06. 2019
ano
koordinátor ZM a MA21
účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory

„Tvoříme Dobříš 2019 – představení projektu“
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Komentář:

13. 06. 2019
ano (plánovací akce s veřejností)
koordinátor ZM a MA21
Miroslav Sochor, Pavel Svoboda
vítězný projekt byl slavnostně předán do užívání veřejnosti 23. 12.
2019 – venkovní posilovna V Lipkách za 100.000,--Kč
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/tvorime-dobris-2019/ds25830/archiv=0&p1=57779

„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“ - 3
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

25. 06. 2019
ano
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
7 z 11
Usnesení č. 30/27/2019/RM ze dne 26. 08. 2019; Rada města Dobříše bere na
vědomí zápis č. 3/2019 z jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21
ze dne 25. 06. 2019

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2019/ds25805/archiv=0&p1=57779
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ZÁŘÍ 2019
„Dobří(š) v pohybu“
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

05. – 14. 09. 2019
ano
koordinátor ZM a MA21
sportovní spolky působící ve městě Dobříš
zařazeno do 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 4. ročníku se k akci
připojili: 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-2019/ds25831/archiv=0&p1=57779

„Zažít město jinak!“
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

14. 09. 2019
ano
koordinátor ZM a MA21
komise ZM a MA21, politik ZM a MA21, organizátor trhů, zapojené
spolky
společné zapojení zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a
podnikatelského
cca 1000
propojení Dobříšského regionálního trhu a akce Zažít město jinak!
přineslo propojení nové akce se stávající a oživení trhů

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/zazit-mesto-jinak/ds-25834/archiv=0&p1=57779
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„Večer otázek a odpovědí MESOH“
Termín:
23. 09. 2019
Kritérium MA21:
ne
Zodpovědnost:
koordinátor ZM a MA21
Spolupráce:
politik ZM a MA21, vedení města
Počet účastníků:
50
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/vecer-otazek-a-odpovedi-mesoh/ds25836/archiv=0&p1=57779

ŘÍJEN 2019
„Jednání komise Zdravého města a místní Agendy 21“ - 4
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

01. 10. 2019
ano
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21
8 z 11
Usnesení č. 10/34/2019/RM ze dne 29. 10. 2019

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/zapisy-z-jednani-2019/ds25805/archiv=0&p1=57779

„Pojďme spolu na hřiště“
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Ukazatel:
Komentář:

02. 10. 2019
ano
koordinátor ZM a MA21
politik ZM a MA21, zapojené spolky
30
společné zapojení zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a
podnikatelského
pro špatné počasí byla akce předčasně ukončena,
zařazeno pod kampaň „Dny zdraví“

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/pojdme-spolu-na-hriste/ds25838/archiv=0&p1=57779
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„Den s lesníkem pro děti
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Počet účastníků:
Komentář:

03. 10. a 08. 10. 2019
ano (vzdělávání veřejnosti)
vedoucí OVŽP
koordinátor ZM a MA21 a Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o.
120 dětí
Usnesení č. 10/34/2019/RM ze dne 29. 10. 2019

Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/do-lesa-s-lesnikem/d-478530

„Slavnostní pochod na Čtyřmezí“
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:
Spolupráce:
Ukazatel:
Počet účastníků:
Komentář:

28. 10. 2019
ano
koordinátor ZM a MA21,
starostka, starostové obcí, partneři - Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o.,
Společné zapojení zástupců občanského sektoru, veřejné správy a
podnikatelského sektoru
cca 50 jen z Dobříše
Jedná se již o 6. 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/a4097/p1=57399

„Podzimní škola NSZM ČR - Hodonín“
Termín:
Účast:
Kritérium MA21:
Účast:
Ukazatel:

06. 11. – 08. 11. 2019
koordinátor ZM a MA21
ano
koordinátor ZM a MA21
účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory
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PROSINEC 2019
„Veřejné projednání – Strategického plánu udržitelného rozvoje města
Dobříš“
Termín:
10. 12. 2019
Kritérium MA21:
ano
Zodpovědnost:
koordinátor ZM a MA21
Spolupráce:
vedení města, Petr Oplíštil
Počet účastníků:
20
Odkaz na web města: http://www.mestodobris.cz/aktualizace-strategickeho-planu/a-4119

„Informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu města“
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:

v průběhu roku 2019
ano
koordinátor ZM a MA21
14

„Tiskové zprávy v médiích“ – hlavně Dobříšské listy
Termín:
Kritérium MA21:
Zodpovědnost:

v průběhu roku 2019
ano
koordinátor ZM a MA21

Odkaz na dokumenty ZM a MA21:
http://www.mestodobris.cz/zdrave-mesto-dobris-a-mistni-agenda-21/ds-16606/p1=57779
Zpracovala:
Šárka Krůtová, DiS.,
koordinátor ZM a MA21
Dobříš, 19. 02. 2020
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