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1. Naplňování kritérií  MA21 – splnění kritérií kategorie „B“  

 
Město Jihlava je členem NSZM ČR od roku 2007 a prostřednictvím Projektu Zdravé město naplňuje 
Databázi MA21. V roce 2011 postoupilo Zdravé město Jihlava do kategorie „C“. V letošním roce bude 
Zdravé město Jihlava usilovat o splnění všech kritérií Kategorie „B“ a obhájení Auditu udržitelného rozvoje 
(dále jen Audity UR, více bod č. 2).  

Posledním chybějícím kritériem je kritérium 20 – Management kvality v rámci veřejné správy, jehož 
ukazatelem je „Zavedení systému řízení kvality v rámci činnosti úřadu města/obce“. 

V naplnění tohoto kritéria jsme již učinili první kroky. Na 44. schůzi RM dne 8. 9. 2016 bylo přijato usnesení 
č. 845/16-RM, ve kterém Rada města Jihlavy souhlasí se zapojením statutárního města Jihlavy do aktivity 
integrace systémů řízení kvality v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR s názvem „Spolupráce obcí 
ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“ a ukládá tajemníkovi aktivní součinnost v dané 
oblasti, stanovení příslušného pracovního týmu a kontaktní osoby.  
 
Termín splnění: do 30. 9. 2017 
Odpovědnost: Koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, NSZM ČR 

 
 

2. Vnitřní Audit UR (sebehodnocení) dle Metodiky hodnocení kategorie „A“ místní Agendy 21 (dle 
Aalborgských závazků) 

 
V listopadu 2016 byl schválen Audit UR v kategorii „C“ Pracovní skupinou MA21 při Radě vlády pro 
udržitelný rozvoj (PSMA21 RVUR). 
V souvislosti s naplňováním kritérií MA21 kategorie „B“ je třeba v letošním roce aktualizovat Audit UR dle 
aktualizované Metodiky hodnocení kategorie „A“ místní Agendy 21 a uložit jej do konce února do databáze 
DataPlánu. 
V říjnu bude probíhat veřejná obhajoba kategorie „B“ dle kritérií MA21, kde bude Audit UR statutárního 
města Jihlava prezentován před Pracovní skupinou pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. 
 
Termín splnění: do 31.10. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, garanti jednotlivých témat Auditu UR, 
Komise PZM a MA21 
Spolupráce: odbory MMJ, organizace zřizované městem, odborní partneři, partnerské organizace PZM a 
MA21 
 

3. Strategický tým statutární města Jihlavy – koordinace jeho činnosti 
 
Na 51. schůzi Rady města Jihlavy, konané dne 15. 12. 2016, schválila Rada města Jihlavy usnesením              
č. 1181/16-RM Strategický tým statutárního města Jihlavy a uložila odboru kanceláře primátora koordinaci 
činnosti Strategického týmu.  
Zřízením Strategického týmu statutárního města Jihlavy, který bude mimo jiné prostřednictvím Auditu UR 
sledovat stav UR v Jihlavě, bylo splněno kritérium 19 pro hodnocení obcí z hlediska MA21 - Oficiální orgán 
samosprávy pro sledování stavu UR. 
Strategický tým se bude zabývat: 
Propojováním Auditu UR se strategickými dokumenty/oborovými koncepcemi města  
Přípravou a vyhodnocováním strategických dokumentů 
Aktualizací Auditu UR  
Plněním připomínek vyplývající z hodnocení stavu UR ve městě (PSMA21 RVUR) – výběr/plánování 
vhodných projektů  
Přípravou a slaďováním veřejných projednání, komunikace s občany, anketami, průzkumy apod. 
Posuzováním databáze Projektů z pohledu UR (ve vztahu k Auditu UR) 
A dalšími aktuálními tématy souvisejícími se strategickým plánováním města 
 
Termín splnění: do 31.12. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ  
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4. Aktivní zapojení do celostátních komunitních kampaní  
 

Jedná se o tyto osvětové kampaně: Den Země (22. 4.), Světlo pro AIDS (18.5.) Den bez tabáku (31. 5.), Dny 
bez úrazů (3. – 13. 6.), Evropský týden mobility (16. – 22. 9.), Dny zdraví (4. – 17. 10.). 
Zdravé město Jihlava realizuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi v průběhu roku několik 
komunitních a osvětových kampaní. U kampaní chceme zlepšit propagaci i návštěvnost, rozšířit obsah  
a zapojit více partnerů. Některé kampaně zahrneme do žádosti o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina (viz 
bod 6 tohoto plánu). 
Termín splnění: do 30. 9. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, MŠ, ZŠ, SŠ 
 

 
5. Práce s veřejností 

 
V letošním roce budeme pokračovat v dalším aktivním zapojování veřejnosti do dění ve městě a prohlubovat 
ochotu radnice naslouchat přáním občanů. V plánu máme uspořádat tradiční akce - Fórum Zdravého města 
a MA21, Fórum mladých a kulaté stoly ke komunitnímu projednání aktuálních místních problémů či záměrů 
(Kulatý stůl k životnímu prostředí 24. 4., Kulatý stůl k dopravě 18. 9.). Budeme spolupracovat s odbory MMJ, 
které budou pořádat veřejná projednání dle své potřeby. 
 
Výstupy z Fóra mladých a Fóra Zdravého města a MA21 budeme ověřovat prostřednictvím následné ankety 
(využijeme Noviny Jihlavské radnice i elektronickou podobu).  
 
Pro zjištění názorů občanů nově využijeme i interaktivní pocitovou mapu, jakožto další z nástrojů ke zlepšení 
komunikace s občany. 
Práce z veřejností je jedna z aktivit, kterou zahrneme do žádosti o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina (viz 
bod 6 tohoto plánu). 
 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, primátor, Komise PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, odborní partneři 
 

 
6. Získávání externích zdrojů na realizaci MA21 

 
Požádáme o podporu na aktivity PZM a MA21 ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina pro 
rok 2017. V případě získání prostředků budeme projekt realizovat. Název projektu „Zdravé město 
Jihlava 2017“, aktivity: 1) Brožurka – Fair trade, 2) Práce s veřejností, 3) Osvětové kampaně, 4) 
Prapagační bannery. 
 
Realizace projektu „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“ 
V roce 2016 byl úspěšně podán projekt na základě výzvy ze SFŽP ČR a jeho realizace započala v listopadu. 
Hlavní část aktivit bude realizována v letošním roce. Jedná se o aktivity: 
Aktivita 1: Zkvalitnění a zatraktivnění webu MA21 – v průběhu roku, souvislost s bodem 9 
Aktivity 2: Odborné vzdělávání strategického týmu MA21 – září, viz bod 11 
Aktivita 3: Výjezdy žákovských parlamentů – duben a září, viz bod 13 
Aktivita 4: Hodnocení indikátorů ECI (A. 1, A. 3 a B. 10) – duben – srpen, viz bod 14 
Aktiva 5: Šetření vycházející z Auditu UR – leden – únor, viz bod 12 
Aktiva 6: Interaktivní pocitová mapa – leden – únor, viz bod 5 
Aktivita 7: Komunitní kampaň – Den Země – duben, viz bod 4 
Aktivita 8: Kulatý stůl k životnímu prostředí – duben, viz bod 5 
 

Termín splnění: do 31. 12. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, realizační tým složený ze zaměstnanců 
MMJ 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, Komise PZM a MA21 
 

 
 



        

4   Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 

Plán zlepšování v roce 2017 
č.j. MMJ/KP/10847/2017-KrS 

jihlvp17v00465 
 

7. Realizace Dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 
 

Dotační program je systémem finanční podpory partnerským organizacím, institucím i aktivním občanům, 
kteří chtějí přispět k naplňování cílů Projektu Zdravé město a MA21 dílčí akcí, aktivitou, programem apod., 
a to na základě zpracovaného projektu. V rámci tohoto dotačního programu je pro rok 2017 vyčleněna 
částka 300 000 Kč (výše dotace na jeden projekt činí maximálně 20 000 Kč).  
 
Termín splnění: do 31. 1. 2018 (termín vyúčtování dotace z výzev roku 2017) 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, Komise PZM a MA21 
 
 

8. Stanovení a sledování vlastních indikátorů 
 

Vlastní indikátory pro statutární město Jihlava jsou sledovány v souvislosti s vyhodnocováním  
Akčního plánu pro příslušný rok ke Strategickému plánu statutárního města Jihlavy do roku 2020, který bude 
v letošním roce aktualizován. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2017 
Odpovědnost: odbor rozvoje města,  
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, Strategický tým statutárního města Jihlavy 

 
 

9. Propagace Projektu Zdravé město a jednotný vizuální styl 
 

V nejvyšší možné míře využívat v propagaci Zdravého města Jihlavy jednotný vizuální styl a dle možností jej 
rozšiřovat. U všech tiskových zpráv, plakátů, prezentací apod. bude uveřejňováno logo Zdravého města. 
 
Pro letošní rok jsou upravena Pravidla a Výzva statutárního města Jihlavy pro poskytování dotací v rámci 
PZM a MA21, kde je kladen vyšší důraz na propagaci PZM a MA21. Příjemci dotace budou muset 
prezentovat Zdravé město Jihlava na svých akcích prostřednictvím propagačních materiálů. K tomuto účelu 
byla v roce 2016 zakoupena křídla s logem Zdravého města a bude pořízen reklamní banner s logem 
Zdravého města a dále příjemcům dotace umožněna výpůjčka stanu Zdravého města. 
Tyto reklamní předměty budou samozřejmě využívány i na osvětových akcích a kampaních Zdravého 
města. 
V souvislosti s aktualizací webu statutárního města Jihlavy budou aktualizovány i informace a interaktivní 
prvky na webu Zdravého města Jihlavy – viz. bod 6 - Realizace projektu „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“ 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, tiskový mluvčí 
Spolupráce: grafik/grafička, odbor informatiky, příjemci dotace v rámci PZM a MA21 
 
 

10. Akreditované vzdělávání koordinátorky 
 

Vzdělávání koordinátorky PZM a MA21 je důležité pro získání zkušeností, dobré praxe a dokladem  
o ukončeném akreditovaném vzdělávání, které je také nezbytný pro plnění kritérií MA21. Koordinátorka se 
zúčastní akreditovaného školení minimálně 3x ročně (jarní, letní a podzimní škola NSZM) a bude 
každoročně obnovovat zlatý certifikát ve vzdělání. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21 
Spolupráce: NSZM ČR 
 
 
11. Školení zaměřené na MA21 a obhajobu Auditů UR 

 
Jedná se o výjezdní školení určené zástupcům samospráv. Délka trvání  1x 16 hodin.  
Školení proběhne před veřejnou obhajobou Auditů UR. Je určeno zejména pro garanty jednotlivých témat a 
členy jejich pracovních týmů, kteří se podíleli na zpracování Auditu UR a připravují se na veřejnou obhajobu.  
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Cílem školení je příprava na veřejnou obhajobu Auditu UR. Dalšími tématy budou novinky v udržitelném 
rozvoji, prezentační dovednosti, fungování Strategického týmu a týmové spolupráce apod. vše teoreticky i 
prakticky prostřednictvím modelových situací. 
Úspěšní absolventi tohoto modulu budou znát nejnovější trendy v udržitelném rozvoji, dostanou zpětnou 
vazbu na prezentaci svého tématu UR a své prezentační dovednosti, budou se učit reagovat na dotazy a 
následnou diskusi před publikem.  
Tato aktivita bude spolufinancována v rámci projektu „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“ z dotace ze SFŽP ČR – 
viz bod 6. 
 
Termín splnění: do 30. 9. 2017 
Odpovědnost: Koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, realizátor školení (pravděpodobně Institut komunitního rozvoje) 
 
 

12. Šetření vycházející z Auditu UR  
 

V rámci zhodnocení Auditu UR vyplynula potřeba zpracování 2 šetření: 
 
1) Analýza zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy (data na úrovni ORP Jihlava) – leden, výstup 

bude použit do aktualizovaného Auditu UR v tématu 5 - Zdraví obyvatel 
 

2) Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách – leden, výstup bude 
použit do aktualizovaného Auditu UR v tématu 7 - Vzdělávání a výchova 

      Tato aktivita bude spolufinancována v rámci projektu „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“ z dotace ze SFŽP ČR –      
      viz bod 6. 

 
       Termín splnění: do 28. 2. 2017 
       Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
       Spolupráce: dotčené odbory 

 
 

13. Výjezdy žákovských parlamentů 
 

Podpořit činnost žákovských parlamentů vyplynula ze setkání žákovských parlamentů jihlavských ZŠ v roce 
2015. Z důvodu opožděného schválení dotace ze strany SFŽP ČR nemohl výjezd žákovských parlamentů 
proběhnout v září 2016, proto budou v letošním roce uspořádány 2 výjezdy žákovských parlamentů. 
Účelem výjezdu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje, životního prostředí, výchově k demokracii a 
předávání zkušeností a příkladů dobré praxe mezi jednotlivými školami a pedagogy. 
Tato aktivita bude spolufinancována v rámci projektu „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“ z dotace ze SFŽP ČR – 
viz bod 6. 
 
Termín splnění: do 30. 11. 2017 
Odpovědnost: Koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 

       Spolupráce: dotčené odbory 
 
 

14. Sledování indikátorů ECI včetně ekologické stopy 
 

Zopakování výpočtu ekologické stopy města a realizace dotazníkového šetření Spokojenost obyvatel 
s místním společenstvím (indikátor ECI A. 1) a Mobilita a místní přeprava (indikátor ECI A. 3).  
Tato aktivita bude spolufinancována v rámci projektu „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“ z dotace ze SFŽP ČR – 
viz bod 6. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, realizátor dotazníkového šetření (bude vybrán na základě nabídky)  
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15. Vyhodnocení Zdravotního plánu města Jihlavy na roky 2015 - 2017 
 

Po 2 letech budeme vyhodnocovat aktivity uvedené ve Zdravotním plánu města Jihlavy na roky 2015 – 
2017. V návaznosti na Analýzu zdravotního stavu obyvatel zpracovanou na přelomu roku 2016/2017 a na 
základě doporučení k Auditu UR – téma 5 Zdraví začneme připravovat Zdravotní plán na další období. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21 rozšířena o experty 
z oblasti zdravotnictví v Jihlavě 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ  
 
 

16. Vyhodnocení Aalborgských závazků 
 
Na 3. Zasedání Zastupitelstva města Jihlavy dne 10. 2. 2015 byly schváleny Aalborgské závazky s návrhem 
vlastních kroků pro statutární město Jihlavu. V letošním roce vyhodnotíme plnění těchto závazků. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené  
 
 

17. Fair trade 
 
Na základě doporučení expertů k Auditu UR – téma 10 Globální zodpovědnost provedeme průzkum 
prodejních míst Fair trade v Jihlavě a připravíme brožurku se základními informacemi o Fair trade a 
možnostech koupit si tyto výrobky v Jihlavě. 
Tato aktivita bude, v případě schválení žádosti o dotaci Krajem Vysočina, spolufinancována v rámci projektu 
„Zdravé město Jihlava 2017“ – viz bod 6. 
 
 
Termín splnění: do 31. 11. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, Strategický tým statutárního města Jihlavy  
 
 


