
Příloha č. 2 

 
Zdravé město Břeclav 

 
Plán zlepšování v roce 2017 

 
Cíl: Dosažení kategorie C* 

 
1. Akreditované vzdělávání koordinátora  
Účast na připravovaných školách a dalších školeních zajišťovaných v průběhu roku dle 
plánu NSZM. Vzdělávání koordinátora PZM a MA21 je důležité nejen pro získání 
zkušeností a dobré praxe, ale doklad o ukončeném akreditovaném vzdělávání je také 
nezbytný pro postup do vyšší kategorie dle kritérií MA21. 
 
Jarní škola: 22. – 24. 3. 2017 v Třebíči 
Letní škola: 7. – 9. 6. 2017 v Moravské Třebové 
Podzimní škola: 1. - 3. 11. ve Vsetíně 
 
Odpovídá: koordinátor 
Termín: v průběhu roku 2017 
 
 
2. Účastnit se minimálně dvou kampaní 
Pořádání kampaní přispívá k budování kvalitního základu pro místní partnerství.  
 
Den země: 22. 4. 
Evropský týden udržitelného rozvoje: 30. 5 – 5. 6. 
Den bez tabáku: 31. 5. 
Dny bez úrazů: 1. - 12. 6. 
Evropský týden mobility: 16. - 22. 9. 
Dny zdraví: 1. - 15. 10.  
 

      Odpovídá: koordinátor 
      Termín: v průběhu roku 2017 

 
 
3. Pořádání kulatých stolů a Veřejného fóra Zdravého města 
Město Břeclav by v průběhu roku 2017 mělo znovu realizovat tzv. Veřejné fórum - jedná 
se o zapojení veřejnosti do oblasti plánování a spolurozhodování s veřejností.  

 
Odpovídá: koordinátor, politik 
Termín: 25. 5. 2017 

 
 

4. Uspořádání osvětové akce (spolupráce sektorů veřejné správy, nestátní sféry a 
neziskového sektoru) a přednášky k Udržitelnému rozvoji  

 
     Odpovídá: koordinátor 
      Termín: v průběhu roku 2017 
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5. Pořádání veřejných projednání s občany 
 
Odpovídá: koordinátor 
Termín: v průběhu roku 2017 
 

 
6. Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z komunitního plánování 

radou nebo zastupitelstvem města/obce (možno jednorázová nebo i systematická 
podpora) 

 
Odpovídá: koordinátor, předložení radě či zastupitelstvu ke schválení 
Termín: v průběhu roku 2017 

 
 
7. Medializace a zveřejňování kampaní a dalších aktivit PZM a MA21 
Neustálá aktualizace webových stránek města, medializace ve zpravodaji Radnice a jiných 
místních mediálních prostředcích. 
 
Odpovídá: koordinátor  
Spolupráce: tiskový mluvčí 
Termín: v průběhu roku 2017 

 
 

8. Partnerská spolupráce 
Společné zapojení zástupců občanského a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci 
PZM a MA21. 
 
Odpovídá: koordinátor 
Termín: v průběhu roku 2017 

 
 

9. Zpracování Auditů udržitelného rozvoje ve 3 oblastech (Správa věcí veřejných a 
územní rozvoj, Doprava a Životní prostředí) 

Zpracování těchto 3 témat (oblastí) je nutné pro získání 1 hvězdičky v kategorii C. 
V následujících letech se budeme snažit dosáhnout hvězdiček dvou a také tří, což 
znamená zpracovat Audit udržitelného rozvoje v 6 a 10 oblastech 
 
Odpovídá: koordinátor ve spolupráci s odborem správních věcí a dopravy, odborem 
životního prostředí a odborem kanceláře tajemníka 
Termín: v průběhu roku 2017 

 
 

10. Zpracování Závěrečné zprávy za rok 2017 a Plánu zlepšování v roce 2018 
 
Odpovídá: koordinátor 
Termín: v průběhu roku 2017 
  

 
Plán zlepšování na rok 2017 byl schválen usnesením rady města č. 56 dne 22. 2. 2017. 
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            Bc. Markéta Pavúčková                                                       Bc. Svatopluk Pěček 
koordinátorka projektu Zdravé město Břeclav                             místostarosta města Břeclavi 
             politik Zdravého města Břeclav 


