
1 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO 

ROK 2017 

Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, 

jichž chce v rámci projektu Znojmo – zdravé město v roce 2017 dosáhnout. Součástí 

formulace jednotlivých cílů je stanovení termínů jejich plnění a odpovědnosti za úspěšnou 

realizaci.  

1. Udržení kategorie „C“ v databázi MA21 

Naplňování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro dosažení kategorie „C“, 

zadání požadovaných ukazatelů kritérií kategorie „C“ do databáze MA21. 

Termín: 30. listopadu 2017 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21 

 

2. Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 – 2022: Příprava akčního plánu 

pro roky 2018-2019  

Vytvoření souhrnu konkrétních projektů, které se budou realizovat a jsou již v souladu 

s rozpočtem. 

Termín: prosinec 2017 

Odpovědnost: vedoucí oddělení strategického rozvoje, garanti tematických pracovních 

skupin 

Spolupráce: politik ZM a MA21, tajemnice úřadu, Komise pro ZM a MA21 

 

3. Akreditované vzdělávání koordinátora 

Účast koordinátora na školách NSZM (jarní, letní, podzimní) a dalších akcích  

dle harmonogramu NSZM. 

Termín: v průběhu roku 2017 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, vedoucí oddělení strategického rozvoje, politik ZM 

a MA21, tajemnice úřadu 

 

4. Realizace aktivit v rámci projektu Znojmo – město zeleně (rodina Okurkova) 

Pravidelná aktualizace webových stránek www.rodinaokurkova.cz, naplánování  

a realizace jednotlivých aktivit – kampaně na podporu třídění odpadu, mapování černých 

skládek, zvýšení informovanosti občanů o službách MěÚ, výsadby stromů a zeleně na 

veřejných prostranstvích s aktivní účastí obyvatel města apod. 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: vedoucí OŠKPP, tisková mluvčí, vedoucí oddělení strategického rozvoje, 

odpadový hospodář, městská architektka, Městská zeleň, p.o., koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: odbor investic a technických služeb, tiskové oddělení, politik ZM a MA21, 

tajemnice úřadu, Komise pro ZM a MA21 

http://www.rodinaokurkova.cz/


5. Podpora rozvoje cyklodopravy ve městě  

Cílem je dlouhodobě podporovat rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky na Znojemsku. Pořádat 

akce související s podporou cyklodopravy ve Znojmě (Do práce na kole, den bez aut,atd.). 

Aktivně využívat a účastnit se seminářů pořádaných Asociací měst pro cyklisty, které se 

město Znojmo stalo součástí. V dlouhodobém horizontu vytvářet nové stezky pro cyklisty. 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: vedoucí oddělení strategického rozvoje 

Spolupráce: odbor investic a technických služeb, oddělení územního plánování, Znojemská 

Beseda, p.o., místní sdružení a odborníci 

 

6. Pravidelná zasedání poradního sboru starosty k otázkám aktivní politiky zaměstnanosti  

Poradní sbor starosty byl vytvořen v roce 2013 a zabývá se problémy v oblasti místní 

ekonomiky, trhu práce, vzdělávání a zaměstnanosti ve městě. 

Termín: min. 1x za rok 

Odpovědnost: vedoucí oddělení strategického rozvoje, politik ZM a MA21 

Spolupráce: tisková mluvčí, oddělení interního auditu, Úřad práce, SVŠE, Okresní 

hospodářská komora Znojmo, významní zaměstnavatelé 

 

7. Pravidelné hodnocení aktuálnosti seznamu strategických a koncepčních dokumentů 

města  

Seznam dokumentů je zveřejněn na Intranetu MěÚ a je přístupný všem zaměstnancům. 

Ucelený a přístupný seznam všech strategických dokumentů usnadní úředníkům práci. 

Všichni budou mít přehled, které dokumenty již existují a budou s nimi moci pracovat. 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, vedoucí oddělení strategického rozvoje, IT 

oddělení 

Spolupráce: vedoucí oddělení strategického rozvoje, tajemnice úřadu, dotčené odbory 

 

8. Webové stránky www.znojmobusiness.cz  

Web investičních příležitostí, kde město prezentuje svoje brownfieldy (pivovar, Louka, 

apod.). Podpora podnikatelských subjektů. Pravidelná aktualizace webu. 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: vedoucí oddělení strategického rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.znojmobusiness.cz/


9. Uspořádání osvětové kampaně Den Země 

Příprava a realizace celodenní kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí  

a environmentální vzdělávání. 

Termín: duben 2017 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: Městská zeleň Znojmo, p.o., ZŠ a MŠ, tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik 

ZM a MA21, vedoucí oddělení strategického rozvoje, městská policie, Komise rady pro ZM a 

MA21, partneři projektu ZM, občanská sdružení podporovaná městem 

 

10. Veřejné projednání projektu k aktuálnímu tématu 

Příprava, uspořádání a vyhodnocení veřejného projednání. Za účasti zástupců městského 

úřadu, zodpovědného politika, odborníků a bydlících dotčených projektem. Oprávněné 

připomínky, které nejsou v rozporu s platnou legislativou a nebrání realizaci všech 

podstatných částí projektu, budou zapracovány. 

Termín: jaro/léto 2017 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, vedoucí oddělení strategického rozvoje, 

projektant 

Spolupráce: koordinátorka strategického plánování, tisková mluvčí, odbor investic  

a technických služeb, tiskové oddělení, politik ZM a MA21 

 

11. Školení – udržitelný rozvoj 

Proškolení úředníků a politiků na téma udržitelný rozvoj 

Termín: do října 2017 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, vzdělávací firma 

Spolupráce: koordinátorka strategického plánování, vedoucí oddělení strategického rozvoje, 

dotčené odbory, politik ZM a MA21, vedení úřadu 

 

12. Uspořádání osvětové kampaně Evropský týden mobility/Den bez aut  

Příprava a realizace kampaně, která má za cíl upozornit na neudržitelný nárůst individuální 

automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení - podpora veřejné 

dopravy silniční i železniční, budováni cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp.  

Termín: září 2017 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM  

a MA21, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví, partneři projektu ZM, občanská sdružení podporovaná 

městem, ZŠ a MŠ, Státní zdravotní ústav, p.o., Středisko volného času Znojmo 

 

 

 

 



13. Příprava, uspořádání a vyhodnocení Fóra Zdravého města Znojma 

Fórum Zdravého města je veřejné projednání k celkovému rozvoji města pro širokou 

veřejnost. Výstupem je formulace deseti nejzávažnějších problémů města, tzv. „10P“, které 

jsou následně ještě ověřeny anketou a poté zpracovány do komunitního plánu města. 

Termín: v průběhu roku 2017 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: koordinátorka strategického plánování, politik ZM a MA21, Komise rady  

pro ZM a MA21, partneři projektu ZM, vedoucí oddělení strategického rozvoje, tisková 

mluvčí, tiskové oddělení 

 

14. Zavedení managementu kvality úřadu  

Stanovení sady kritérií, která umožní provádět pravidelné sebehodnocení úřadu. Výsledky 

sebehodnocení slouží jako zdroj informací o silných a slabých stránkách úřadu a dále mohou 

být využity pro benchmarking s dalšími úřady v ČR i v Evropě. Žádost o dotaci OP 

Zaměstnanost SC 4.1 Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě byla podána. 

V průběhu roku 2017 bude k dispozici informace od poskytovatele dotace, zda Město 

Znojmo se stane úspěšným žadatelem o dotaci. 

Termín: prosinec 2017 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, vedoucí oddělení strategického rozvoje, oddělení 

interního auditu, politik ZM a MA21, tajemnice úřadu, dotčené odbory 

 

15. Medializace projektu ZM a MA21 

Pravidelné uveřejňování informací o aktivitách projektu ZM v měsíčníku Znojemské Listy, 

případně v jiných regionálních médiích (týdeníky, rozhlas). Informování médií 

prostřednictvím tiskových zpráv.  

Termín: průběžně (minimálně 4 zprávy v médiích za rok) 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21, tisková mluvčí, tiskové oddělení 

Spolupráce: politik ZM a MA21 

 

16. Webové stránky ZM a MA21 (www.znojmo-zdravemesto.cz) 

Průběžná aktualizace, vkládání informací a tiskových zpráv k realizaci jednotlivých aktivit ZM 

a MA21. 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: tisková mluvčí, tiskové oddělení, IT oddělení, politik ZM a MA21 

 

 

 

 

 

 



17. Partnerská spolupráce 

Průběžné mapování možností partnerské spolupráce s neziskovými organizacemi, 

organizacemi zřizovanými městem a podnikatelskými subjekty. 

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a MA21, partneři projektu ZM 

 

18. Hodnotící zpráva ZM a MA21 za rok 2017 a zpracování Plánu zlepšování MA21 na rok 

2018 

Hodnotící zpráva podává informace o aktivitách a činnostech v rámci ZM a MA21  

v uplynulém roce. Hodnotící zpráva se předkládá vedení města, radním, zastupitelům  

a partnerům projektu ZM. Zároveň s hodnotící zprávou bude představen nový Plán 

zlepšování na rok 2018. 

Termín: do konce roku 2017 

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21 

Spolupráce: politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a MA21, partneři projektu ZM 

 

19. Realizace Rodinné politiky města Znojma 

Na základě schváleného Akčního plánu Rodinné politiky města Znojma na rok 2017 jako 

prováděcího dokumentu ke Koncepci rodinné politiky města Znojma na období 2016-2019 

budou realizovány akce v rámci Národního týdne manželství (únor 2017), Týdne pro rodinu 

(květen 2017) a Svátku/Dne seniorů (září/říjen 2017). Výstupem bude monitorovací zpráva 

předložená orgánům města a příprava akčního plánu na rok 2018.  

Termín: průběžně 

Odpovědnost: koordinátorka RPMZ, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Spolupráce: vedení města, členové řídící a pracovní skupiny, Komise sociální, zdravotní 

a seniorů 

 


