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Plán zlepšování  

Zdravého města Týnec nad Sázavou a MA21 na rok 2017 

VYHODNOCENÍ 
 

Plán zlepšování je nástroj Zdravého města Týnec nad Sázavou, který navrhuje, jakého zlepšení má 

být v daném roce v rámci Projektu Zdravé město a Místní Agendy 21 dosaženo (v souladu s kritérii 

MA21). Obsahem plánu jsou cíle zlepšení, popis jednotlivých plánovaných aktivit, termíny jejich 

plnění a určení odpovědnosti při jejich naplňování. Plán je předkládán radě města ke schválení. 

CÍLE: 

- úspěšné nastartování a rozvoje Zdravého města a Místní agendy 21 (ZM a MA21) 

- dosažení kategorie D v rámci plnění kritérií v Místní agendě 21 

- medializace Projektu Zdravé město a MA21, informovanost veřejnosti 

- informovanost a vzdělávání zastupitelů, zaměstnanců úřadu  

- zapojování veřejnosti do řešení otázek udržitelného rozvoje 

- natavení systému strategického řízení, zpracování strategických dokumentů, zavedení 

participativního rozpočtu 

- rozšíření a upevnění místního partnerství, navázání spolupráce 

AKTIVITY: 

 

1. Ustanovit Komisi pro Projekt Zdravé město a MA21 (oficiální orgán samosprávy pro MA21 – 

komise rady) 

Termín: 28. 2. 2017 

Ukazatel: výpis z usnesení rady o ustanovení orgánu, seznam členů oficiálního orgánu 

s uvedením sektorů, které členové zastupují (vložit do databáze MA21) 

Odpovědnost: Politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno, usnesení rady č. RM2017/23/26 ze dne 18. 12. 2017 

 

2. Vytvoření webové stránky pro Projekt Zdravé město a MA21 

Termín: 31. 5. 2017 

Ukazatel: medializace aktivit PZM a MA21, prezentace činností a výstupů 

Odpovědnost: politik PZM a MA21 

Spolupráce: tiskový mluvčí, koordinátor PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno, podstránka webu města 

 

3. Vytvoření grafiky Projektu Zdravé město a MA21 

Termín: 31. 3. 2017 

Ukazatel: medializace Projektu Zdravé město a MA21 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce: tiskový mluvčí, komise PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno, logo ZM, plakát na osvětové akce 

 

4. Registrace města do Databáze MA21 

Termín: 15. 2. 2017 (otevření databáze) 

Ukazatel: přihlašovací údaje a záznam v Databázi MA21 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno, každoročně opakovat (potvrdit zájem) 
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5. Příprava, uspořádání a vyhodnocení komunitního plánování – otevřeného kulatého stolu 

na téma „Regenerace sídliště“ 

Termín: 31. 12. 2017 

Ukazatel: plánování s veřejností (komunitní plánování) – zápis, tisková zpráva + 

fotodokumentace 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce: politik PZM a MA21, tiskový mluvčí, komise PZM a MA21 

Vyhodnocení: nesplněno, proběhne v roce 2018 v rámci projednávání strategických 

dokumentů, jejich součástí bude toto téma  

 

6. Příprava, uspořádání a vyhodnocení osvětové kampaně se zaměřením na ekologii 

Spolupráce a navázání na projekt Čistá řeka Sázava 

Termín: 7. – 9. 4. 2017 

Ukazatel: společné zapojení zástupců tří sektorů do kampaně 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce: politik PZM a MA21, tiskový mluvčí, komise PZM a MA21, MAS Posázaví 

Vyhodnocení: splněno, Den Země dne 5. 4. 2017 

 

7. Představení města na valné hromadě Národní sítě Zdravých měst ČR 

Termín: 25. 4. 2017 

Ukazatel: účast a představení města 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno  

 

8. Akreditované vzdělávání koordinátora PZM a MA21 a politika PZM a MA21 

Termíny: Jarní škola Třebíč 22. – 24. 3., Letní škola Moravská Třebová 7. – 9. 6., Podzimní 

škola Vsetín 1. – 3. 11. 

Ukazatel: účast koordinátora PZM a MA21 na všech školách, politik PZM a MA21 dle časových 

možností, alespoň na jedné škole 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno 

 

9. Účast na akcích v rámci „vzdělávání v praxi“ 

Termíny: veřejné obhajoby MA21 23. – 26. 10. Čechy (dle harmonogramu), konference 

Udržitelné město 7., 8. 12., dle možností návštěva kulatého stolu ve vybraném městě 

Ukazatel: získání informací a zkušeností 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce: politik PZM a MA21, tiskový mluvčí, komise PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno 

 

10. Vzdělávání představitelů města v oblasti strategické řízení a udržitelného rozvoje 

Termíny: dle harmonogramu školení 

Ukazatel: účast na školení 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: probíhá, dokončení se předpokládá v roce 2018 v rámci zpracování 

strategických dokumentů 

 

11. Zpracování strategických dokumentů a projednávání s veřejností 

Termíny: průběžně během celého roku 

Ukazatel: analytické části strategických dokumentů, setkání s veřejností 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21 

Spolupráce: zpracovatel strategických dokumentů, pracovní skupiny, komise PZM a MA21 

Vyhodnocení: nesplněno, zpracování strategických dokumentů bylo zahájeno v prosinci 2017, 

dokončení se předpokládá v roce 2018  
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12. Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně Den pohybu a zdraví 

spolupráce a propojení s akcí Tělovýchovné jednoty Týnec nad Sázavou 

Termín: 28. 9. 2017 

Ukazatel: společné zapojení zástupců tří sektorů do kampaně 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce: politik PZM a MA21, tiskový mluvčí, komise PZ a MA21, TJ Týnec nad Sázavou 

Vyhodnocení: splněno 

 

13. Příprava, uspořádání a vyhodnocení komunitního plánování – otevřeného kulatého stolu 

na téma „Zeleň, parky, nábřeží“ 

Termín: 10. 10. 2017 

Ukazatel: plánování s veřejností (komunitní plánování) – zápis, tisková zpráva + 

fotodokumentace 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce: politik PZM a MA21, tiskový mluvčí, komise PZ a MA21 

Vyhodnocení: proběhne v roce 2018 v rámci zpracování strategických dokumentů, jejichž 

součástí bude toto téma 

NÁVRHY DALŠÍCH MOŽNÝCH AKTIVIT: 

14. Rozvíjet a prohlubovat spolupráci s podnikatelskými subjekty 

 

15. Kulatý stůl s mladými na témata: např. komunitní centrum, venkovní aktivity, venkovní 

posilovna, parky, nábřeží 

 

Zpracovala: Martina Höhnová, koordinátorka PZM a MA21 

Dne 05.02.2018 

Vyhodnocení Plánu zlepšování Zdravého města Týnec nad Sázavou a MA21 na rok 2017 bylo dáno na 

vědomí radě města Týnec nad Sázavou dne 26.2.2018 

 


