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V rámci projektu Dobříš -  Zdravé město a místní Agenda 21 je povinností koordinátora 
zpracovat a předložit ke schválení vedení municipality (radě města/zastupitelstvu města)  
„Plán zlepšování MA21“ (dále jen „plán“) na aktuální rok. Jedná se o přehled plnění kritérií a 
dalšího posunu v rámci aktivit ZM a MA21.  
 

 
Zhodnocení hlavního cíle Plánu zlepšování na rok 2018 
 
„Splnění kritérií místní Agendy 21 pro získání kategorie „C“  - zásadní cíl 
 
Přidělení kategorie „C“ v rámci hodnocení místní Agendy 21  za rok 2018 došlo 7. 12. 2018.  
Termín:   31. 12. 2018  
Ukazatel:  postup z kategorie „D“ do kategorie „C“ - jedna z podmínek projektu 

„Efektivní správa Zdravého města Dobříš“, reg. č.: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924. Realizace projektu trvala souvisle 
24 měsíců  s datem zahájení 01. 01. 2017 a ukončením k 31. 12. 2018.  

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21  
Spolupráce: politik ZM a MA21, komise pro ZM a MA21, vedení města, pracovníci 

úřadu, partneři 
Komentář: V rámci roku 2018 docházelo k soustavnému naplňování kritérií                  

pro získání kategorie „C“ (realizace veřejného fóra, účast na 
akreditovaném školení, realizace osvětových kampaní – Den Země, 
Dny Zdraví, Evropský týden mobility, realizace osvětové akce 
k udržitelnému rozvoji, kulaté stoly, medializace aktivit ZM a MA21,…). 
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Přehled aktivit a akcí v rámci projektu Dobříš - Zdravé město                        
a místní Agenda 21 v roce 2019 – plán zlepšování  
 
Zásadní cíl pro rok 2019: „Splnění kritérií místní Agendy 21 pro obhájení 
kategorie „C “  a postup v kategorii C (získání *) – „C*“  
               
Termín:   30. 10. 2019 
Ukazatel:   Projekt „Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše“  

Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379 – realizace v průběhu 24 
měsíců s datem zahájení 1. 3. 2018 (jedná se o navazující projekt                    
na projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříše).  

V rámci projektu toto zadání: pokračování v aktivitách a činnostech 
v rámci místní Agendy 21 (MA21), udržení a postup v dosažené 
kategorii C – tato oblast zahrnuje především komunikaci s občany, 
kulaté stoly, místní fóra, kampaně atd. Jedná se tedy o získání 
kategorie C ⃰  viz  ( ⃰ - to  jsou 3 schválené audity UR).  

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21  
Spolupráce: politik ZM a MA21, komise pro ZM a MA21, vedení města, pracovníci 

úřadu, partneři 
Komentář: uspořádání kulatých stolů, realizace osvětové kampaně NSZM (Den 

Země, Dny zdraví), společné zapojení zástupců 3 sektorů (veřejná 
správa, občanský sektor, podnikatelský), zpracování 3 auditů 
udržitelného rozvoje a doložení splnění kritérií MA21 pro kategorii C* 
do 30. 10. 2019.  

 
Kalendář akcí v rámci ZM a MA21 
31. 03. 2019             „Předložení 3 auditů UR k 1. posouzení“  
06. 04. 2019             „Ukliďme svět – ukliďme Česko“  
13. 04. 2019                        Dobříšské regionální trhy 
16. 04. 2019           „Projednání roční pravidelné hodnotící zprávy za rok 2018  a akčního  
          plánu zlepšování MA21“ 
22. – 28. 04. 2019      „Týden Země a oslava Dne Země v Dobříši“ – Kampaň NSZM 
11. 05. 2019                         Dobříšské regionální trhy 
21. 06. 2019           „Přednáška pro úřad a samosprávu s kvalifikovaným lektorem  

        NSZM ČR na téma udržitelný rozvoj a místní Agenda 21“ 
08. 06. 2019                        Dobříšské regionální trhy 
13. 07. 2019                        Dobříšské regionální trhy 
10. 08. 2019                        Dobříšské regionální trhy 
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14. 09. 2019                        Dobříšské regionální trhy    
Září                            „Dobří(š) v pohybu“  
Září                           „Zažít město jinak“ 
Září/říjen        „Přednáška pro veřejnost k téma udržitelného rozvoje“ 
02.10. 2019           „Pojďme tvořit na hřiště“ (společná aktivita se zapojením všech tří  
           sektorů za rok) 
12. 10. 2019                         Dobříšské regionální trhy 
30. 10. 2019            Uzavření databáze MA21 pro obhajobu kategorie „C*“ 
01. 12. 2019                        Dobříšský adventní trh 
 
 
 

Přehled aktivit k naplňování kritérií MA21 pro získání kategorie „C*“ 
a nově vyznačená zlepšení:  
 
„Ustanovení odpovědného politika pro projekt Dobříš – Zdravé město a 
místní Agenda 21 
Termín:   20. 12. 2018 
Ukazatel: 1.1  Ustanovení odpovědného politika pro MA21 (nový politik    

po volbách 2018) 
nový výpis usnesení zastupitelstva města o ustanovení do funkce a 
doložení do databáze Cenia a dataplánu NSZM 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21  
Spolupráce: vedení města 
Komentář:  výstupem je usnesení z jednání zastupitelstva města o ustanovení 

odpovědného politika 

 
„Uspořádání minimálně dvou plánovacích akcí“ 
Termín:   30. 09. 2019 
Ukazatel: 2.1. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování  
 minimálně 2 plánovací akce za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce:  politik ZM a MA21, vedení města, odborný pracovník k danému tématu 
Komentář: lze formou tzv. kulatých stolů 
 
 

„Informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu“ 
Termín:   30. 10. 2019 
Ukazatel: 3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 
 Informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu 
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Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce:  politik ZM a MA21, komise ZM a MA21 tisková mluvčí 
Komentář: k aktualizaci webových stránek dochází průběžně během roku:  
 http://www.mestodobris.cz/zdrave-mesto-dobris-a-mistni-agenda-

21/ds-16606/p1=57779  
 
 

„Tiskové zprávy v médiích“ 
Termín:   30. 10. 2019 
Ukazatel: 3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních 

médiích 
 minimálně 4 zprávy v médiích za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce:  politik ZM a MA21, tisková mluvčí 
Komentář: Tiskové zprávy k akcím ZM a MA21 budu uveřejňovány v Dobříšských 

listech, webu města, facebooku, jsou zasílány novinářům v rámci 
Příbramska a na webové portály 

 

 
„Pojďme tvořit na hřiště“ – nové pojetí akce 
Termín:   02. 10. 2019 
Ukazatel: 4.1 Společné zapojení zástupců veřejné správy, občanského sektoru a 

podnikatelského sektoru 
 Minimálně 1 společná aktivita se zapojením všech tří sektorů za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce:  politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, partneři 
Komentář: Akce konající se 1. středu v říjnu na hřišti Boženy Němcové pro širokou 

veřejnost (v těchto dnech probíhá kampaň NSZM ČR „Dny zdraví“, tedy 
je vhodné zde se zaměřit i na zdravotní tématiku). Dříve v tento datum 
„Zdravá a aktivní Dobříš“. Koncepce dne bude nově nastavena komisí 
ZM a MA21. 

 
 

„Dobří(š) v pohybu“ 
Termín:   14. 09.  2019 
Ukazatel:  7. 1 Realizace osvětových aktivit k udržitelnému rozvoji 
 Minimálně 1 kampaň za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21  
Spolupráce:  politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, spolky, široká veřejnost 
Komentář: Již 4. ročník akce, kdy rodiče s dětmi mohou na začátku školního roku 

navštívit zapojené sportovní spolky v rámci území města v jejich zázemí  
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 a vyzkoušet si různé pohybové aktivity, poznat trenéry, vidět zázemí 

sportovišť, zapsat dítě do kroužku. Aktivita je zařazena                              

do kampaně NSZM ČR – Dny zdraví.   

Zlepšení akce:  Bude probíhat již během týdne případně celý týden, kdy bude 

vytvořen harmonogram, kde bude jak otevřeno. Větší flexibilita pro 

spolky i rodiče.   

 

„Zažít město jinak“ – nová akce 

Termín:   září 2019 
Ukazatel: 4.1 Společné zapojení zástupců veřejné správy, občanského sektoru a 

podnikatelského sektoru 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21  
Spolupráce:  politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, spolky, široká veřejnost 
Komentář: Sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných 

lokalit. Smyslem je uvědomit si vnímání veřejného prostoru a jeho 

hodnotu. Program akce bude řešen v rámci komise ZM a MA21                     

7. 5. 2019. 

 
 

„Projednání roční pravidelné hodnotící zprávy za rok 2018 a akčního plánu 
zlepšování MA21“ 
Termín:   16. 04.  2019 
Ukazatel: 5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu 

zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem města“ 
 Každoroční projednání 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21, tajemník, komise ZM a MA21 
Komentář: Zprávy jsou přehledným zpracováním uplynulé a nadcházející činnosti 

v oblasti projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21. 
 

„Ustanovení oficiálního orgánu samosprávy pro MA21“ 
Termín:   13. 02. 2019 
Ukazatel: 6.1 Ustanovení orgánu rady pro sledování postupu MA21 složeného ze 

zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru 
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Minimálně 1 zástupce z každého sektoru 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce:  politik ZM a MA21 
Komentář: Nové složení komise po volbách 2018 bylo ustanoveno radou města a 

komise zahájila svoji činnost.  

 
 
„Týden Země a oslava Dne Země v Dobříši“ 
Termín:   22. – 28. 04. 2019  
Ukazatel: 7. 1 Realizace osvětových aktivit k udržitelnému rozvoji 
 Minimálně 1 kampaň za rok 
Zodpovědnost:  vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
Spolupráce: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21, komise ZM a MA21, 

dobříšské školy, partneři 
Komentář: akce se koná po celý týden ve spolupráci s dobříšskými školami, kdy je 

realizován úklid veřejných prostranství. Oslava „Dne Země“ je pak 
stanovena na pátek 26. 4. 2019 a proběhne k danému tématu na hřišti 
Boženy Němcové. 

Zlepšení akce: K úklidovým akcím v dubnu bude také přidána akce „Ukliďme svět – 
Ukliďme Česko“ dne 6. 4. 2019 „Ukliďme Dobříš“.  

 
 

„Přednáška k udržitelnému rozvoji a souvisejícím tématům pod 
vedením  kvalifikovaného lektora pro veřejnost“ – téma „Voda“ 
Termín:   září/říjen 2019 
Ukazatel: 7. 2 Realizace vzdělávacích akcí k UR a souvisejícím tématům pod 

vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost 
 minimálně 1 vzdělávací akce za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21, komise ZM a MA21, vedoucí odborů  
Komentář: přednáška je koncipována pro pracovníky úřadu a zastupitele k tématu 

projektu ZM a MA21  
 
 
„Přednáška pro úřad a samosprávu s kvalifikovaným lektorem NSZM ČR                   
na téma udržitelný rozvoj a místní Agenda 21“ 
Termín:   21. 06. 2019 
Ukazatel: 7. 3 Realizace osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, MA21 a 

souvisejícím tématům pro úřad a samosprávu 
 minimálně 1 osvětová akce v průběhu aktuálního volebního období 
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Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21, tajemník, komise ZM a MA21, vedoucí odborů, 

zastupitelé města 
Komentář: Přednáška je koncipována pro pracovníky úřadu a zastupitele k tématu 

projektu ZM a MA21 (+ další zájemce – komise).  
 
„Vymezení finanční podpory aktivit MA21“ 
Termín:   v průběhu roku  2019 
Ukazatel: 8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících 

z komunitního plánovaní radou nebo zastupitelstvem města“ (možno 
jednorázová podpora, případně systematická), musí být prokázáno, že 
se jedná o podporu z rozpočtu municipality pro realizaci MA21 
prostřednictvím financování aktivit, které reagují na komunitní 
plánování 

 Minimálně 1 x za rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21, vedení města, komise ZM a MA21, zastupitelstvo 

města 
Komentář: v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2019, které proběhlo                    

6. 2. 2019 je navrženo 100.000,--Kč na splnění tohoto kritéria. Naplnění 
tohoto kritéria bude projednávat komise ZM a MA21 7. 5. 2019                      
na svém setkání.   

 
„Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími fáze participace“ 
Termín:   30. 10. 2019 
Ukazatel: 9.1 Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze 

participace:  
1 zjišťování potřeb  
2 konzultace návrhu  
3 prezentace výsledného řešení  
 Minimálně jedna plánovací akce za 1 rok 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21 
Spolupráce: vedení města, komise ZM a MA21, zastupitelstvo města, tisková 

mluvčí,  široká veřejnost 
Komentář: Vývoj projektu „Stavba nové městské knihovny se spolkovou činností“ 

– podrobný popis vývoje od počátku.   
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„Certifikované proškolení koordinátora“ 
Termín:   v průběhu roku 2019 

(jarní, letní, podzimní škola NSZM ČR) 
Ukazatel: 10.1 Absolvování případně aktuální účast koordinátora Ma21 na 

akreditovaném školení pro koordinátory MA21 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce: politik ZM a MA21 
Komentář: Školení se konají ve městech zapojených do Národní sítě Zdravých 

města, účastnit se jich může také politik ZM a MA21, dále jsou 
proškolení koordinátora stanovena MŽP (Cenia).   

 

 „Audity udržitelného rozvoje“ 
Termín:   15. 09. 2019 
Ukazatel: 11.1 – 11.10 Audity udržitelného rozvoje 
Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 
Spolupráce:  politik ZM a MA21, tajemník, vedoucí odborů 
Komentář: Výběr 3 vhodných auditů udržitelného rozvoje ke zpracování v rámci 

úřadu -  sebehodnocení 
Vybrané audity: Správa věcí veřejných a územní rozvoj 
   Životní prostředí 
   Doprava a mobilita 
  
Termíny ke splnění:  

28. 2. 2019 - termín pro realizátory: přihlášení Auditů UR v kategorii C 
 31. 3. 2019 - termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k posouzení 

experty 
31. 5. 2019 - termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k 
předloženým Auditům UR  
30. 6. 2019 - termín pro realizátory: úpravy Auditů UR v souladu s 
připomínkami expertů 
15. 8. 2019 - termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k upraveným 
auditům 
15. 9. 2019 - termín pro realizátory: dokončení Auditů UR v souladu s 
připomínkami expertů 
30. 9. 2019 - termín pro experty: poskytnutí výsledného hodnotícího 
stanoviska k přiděleným Auditům UR 
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Dobříšské regionální trhy 
Termín:   1x měsíc v rámci roku 
Zodpovědnost:  Nikol Sevaldová, propagace 
Spolupráce:  politik ZM a MA21, předseda komise a komise ZM a MA21 
Komentář:  v rámci setkání komise vzniklo několik podnětů: 

- představit medailonky prodejců (web, FB,…),  

- zajistit stolky ke stání popř. stoly a židle - v den konání trhů,  

- na stolky umístit leták s termíny akcí konaných ve městě, 

- během trhů umožnit neziskovým organizacím prezentaci na nástěnku, trojhran,.. 

- umožnit školám prezentaci – nabídnout jim stánek,  

- v rámci každého trhu nabídnout prezentaci místnímu restauračnímu zařízení (vždy 

pouze jedna restaurace), 

- posílit odpadkové koše, 

- zajistit kulturní programu – např. ZUŠ Dobříš (podpořit studenty) – hudba,  

- vydat tiskovou zprávu do Dobříšských listů – cíle městského trhu. 

 

V roce 2019 jsou aktivity ZM a MA21  financovány v rámci schváleného rozpočtu města 

Dobříše – ORG 604.  

 

Zpracovala: 31. 3. 2019, Šárka Krůtová DiS.  

Koordinátor projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21 
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