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Plán zlepšování  

Zdravého města Týnec nad Sázavou a MA21 na rok 2019 

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: 

- Úspěšný rozvoj Zdravého města a Místní agendy 21 (ZM a MA21) 

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

- medializace Projektu Zdravé město a MA21 

- informovanost a vzdělávání zastupitelů, zaměstnanců úřadu a veřejnosti 

- zapojování veřejnosti do řešení otázek udržitelného rozvoje 

- rozvoj strategického řízení, zavedení strategických dokumentů do praxe, zavedení 

participativního rozpočtu 

- rozšíření a upevnění místního partnerství, navázání spolupráce 

V roce 2019 město Týnec nad Sázavou dosáhlo kategorie „C“ v místní Agendě 21. 

AKTIVITY: 

 

1. Rozšíření členů komise pro MA21 

Termín: únor 2019 

Ukazatel: přehled členů komise, zveřejnit na webu 

Odpovědnost: politik PZM a MA21, koordinátor PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno 

 

2. Setkávání komise pro MA21 

Termín: dle potřeby, alespoň 2x za rok 

Ukazatel: zápis ze schůze, zveřejnit na webu 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21  

Vyhodnocení: splněno 

 

3. Nové webové stránky Zdravého města 

Termín: březen 2019 

Ukazatel: webové stránky a zveřejňování informací o zdravém městě 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, webmaster 

Vyhodnocení: nesplněno 

 

4. Pravidelné informování na webové stránce o postupu projektu ZM a MA21 

Termín: během celého roku 

Ukazatel: tiskové zprávy, pozvánky, fotky 

Odpovědnost: tiskový mluvčí, koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno 
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5. Realizace osvětové akce k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost  

Termín: do 30. 9. 2019 

Ukazatel: tisková zpráva, prezenční listina, CV lektora, anotace přednesené prezentace 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno, přednáška pro veřejnost: „Klima se mění, změň se i ty!“ 

 

6. Realizace osvětové akce k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad a samosprávu  

Termín: domluven na 31. 5. 2019 ve spolupráci s NSZM (lektor) 

Ukazatel: pozvánka, prezenční listina, CV lektora, anotace přednesené prezentace 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno, přednáška o udržitelném rozvoji  

 

7. Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z kom. plánování radou nebo 

zastupitelstvem města (např. participativní rozpočet) 

Termín: během celého roku 

Ukazatel: usnesení, zveřejnění na webu 

Odpovědnost: politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: probíhá, v prosinci došlo ke schválení Pravidel participativního rozpočtování 

 

8. Uspořádat veřejné fórum UR/MA21 k celkovému rozvoji města 

Termín: domluven na 24. 9. 2019 ve spolupráci s NSZM (facilitace a metodický podpora) 

Ukazatel: účast 50 osob, zápis s uvedením priorit, komunitní plán nebo komunitní vize 

rozvoje, prezenční listina, usnesení zastupitelstva o projednání výstupů z fóra, zveřejnění 

na webových stránkách, fotodokumentace 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno 

 

9. Zpracování Strategie pro kulturu a volný čas 

Termín: během celého roku 

Ukazatel: schválená a zveřejněná strategie  

Odpovědnost: odbor projektového řízení, koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno 

 

10. Zpracování Plánu zdraví a kvality života 

Termín: během celého roku 

Ukazatel: schválená a zveřejněná strategie  

Odpovědnost: odbor projektového řízení, koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: probíhá, zpracována Analýza zdraví na Plánu zdraví se aktivně pracuje 

 

11. Zpracování Pasportu zeleně 

Termín: během celého roku 

Ukazatel: schválená a zveřejněná strategie  

Odpovědnost: odbor projektového řízení, koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: probíhá implementace 

 

12. Akreditované vzdělávání koordinátora PZM a MA21 

Termín: v průběhu roku (jarní, letní, podzimní škola Zdravých měst) 

Ukazatel: certifikát (zlatý certifikát NSZM) 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

Vyhodnocení: probíhá, od srpna 2019 vykonává funkci nový koordinátor 

 

13. Akreditované vzdělávání politika PZM a MA21 

Termíny: v průběhu roku (jarní, letní, podzimní škola Zdravých měst) 

Ukazatel: certifikát  

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: splněno 
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14. Audity UR v kategorii C 

Termín: v průběhu roku 

Ukazatel: Audit UR, stanovisko hodnotitele 

Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

Udržitelná spotřeba a výroba 

Vzdělávání a výchova 

Kultura a volný čas 

Odpovědnost: odbor projektového řízení, koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21 

Vyhodnocení: probíhá, na zpracování auditů se intenzivně pracuje, v březnu 2020 bude 

požádáno o oponenturu 

 

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

Země, spolupráce a navázání na projekt Čistá řeka Sázava 

Termín: duben/květen 

Ukazatel: společné zapojení zástupců tří sektorů do kampaně 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

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

Vyhodnocení: splněno 

 

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

Termíny: během celého roku 

Ukazatel: získání informací a zkušeností 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

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

Vyhodnocení: splněno 

 

17. Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně Den pohybu a zdraví 

spolupráce a propojení s akcí TJ Týnec nad Sázavou z.s. 

Termín: 28. 9. 2019 

Ukazatel: společné zapojení zástupců tří sektorů do kampaně 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce: politik PZM a MA21, tiskový mluvčí, komise pro MA21, TJ Týnec nad Sázavou z.s. 

Vyhodnocení: splněno 

 

 

Zpracovala: Ing. Denisa Vrbická, DiS., koordinátorka PZM a MA21 dne 07. ledna 2020 

Vyhodnocení Plánu zlepšování Zdravého města Týnec nad Sázavou a MA21 na rok 2019 bylo dáno na 

vědomí radě města Týnec nad Sázavou dne 13. ledna 2020, usnesením č RM/2020/01/32. 


