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ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 

ZDRAVÉHO MĚSTA KRNOVA  

A MÍSTNÍ AGENDY 21 KRNOV  

NA ROK 2018 
 

 

  

 

Cíl: Znovudosažení kategorie C kritérií místní Agendy 21 

Naplňování kvalitativních a kvantitativních ukazatelů při implementaci projektu Zdravé město 

Krnov, s cílem znovu dosáhnout kategorie C místní Agendy 21 v roce 2018. 

 

 

1. Příprava, uspořádání a vyhodnocení Fóra Zdravého města Krnov 

Organizace VII. ročníku Fóra Zdravého města Krnova, včetně následné veřejné ověřovací 

ankety a formulace „10P“ pro další období.  

 

Termín splnění: duben 2018 

Zodpovědnost: koordinátor a politik ZM a MA21 Krnov, Komise ZM a MA21 Krnov, 

další pověření pracovníci  

 

2. Příprava a realizace participativního rozpočtu 

Organizace II. ročníku participativního rozpočtu. Pro rok 2018 je v rozpočtu města Krnova 

vyhrazena částka 1 mil. Kč. 

 

Termín splnění: duben – červenec 2018 

Zodpovědnost: koordinátor a politik ZM a MA21 Krnov, Komise ZM a MA21 Krnov, 

další pověření pracovníci  

 

3. Aktualizace komunitního „Plánu zdraví a kvality života 2018“ a jeho průběžné 

naplňování 

Na základě výsledků Fóra Zdravého města Krnova z roku 2018 bude upraven tzv. „Plán zdraví 

a kvality života“, jež formuluje problémy z pohledu veřejnosti v návaznosti na strategické 

dokumenty města. Tento plán bude následně průběžně naplňován. Prezentace výstupů proběhne 

v rámci dalšího ročníku Fóra Zdravého města Krnova. 

 

Termín splnění:  do 10/2018 

Zodpovědnost:  koordinátor a politik ZM a MA21 Krnov, Komise ZM a MA21 Krnov,  

další pověřené osoby a orgány 
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4. Setkávání s veřejností – kulaté stoly a veřejná projednávání 

Příprava, uspořádání a vyhodnocení veřejných projednávání za účasti zástupců městského 

úřadu, odborné i laické veřejnosti. Témata budou vybrána během roku, v návaznosti na ověřené 

problémy z Fóra Zdravého města. Podmínkou je uspořádání minimálně 1 kulatého stolu ročně. 

 

Termín splnění:  v průběhu roku 2018 

Zodpovědnost:  koordinátor a politik ZM a MA21 Krnov, Komise ZM a MA21 Krnov 

Spolupráce:   Komise ZM a MA21 Krnov, partneři projektu, vedoucí příslušných 

odborů, přizvaní odborníci, další pověření pracovníci 

 

5. Realizace osvětových kampaní 

V průběhu roku 2018 se Krnov zapojí do organizace celostátních kampaní: Den Země, 

Evropský týden mobility, Dny zdraví ad. - dle dohody a zájmu partnerů projektu. 

 

Termín splnění:  v průběhu roku 2018 

Zodpovědnost:  koordinátor a politik ZM a MA21 Krnov 

Spolupráce:   partneři projektu, další pověření pracovníci 

 

6. Tvorba Zdravotního plánu města Krnova 

V průběhu roku 2016 byla zpracována analýza zdravotního stavu města Krnova, která je 

základním a nezbytným podkladem pro tvorbu Zdravotního plánu města. Další postup nyní 

bude spočívat v ustavení pracovní skupiny a přípravě samotného plánu. Cílem a záměrem plánu 

je nastavit základní rámec a priority v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu občanů 

Krnova. 

 

Termín splnění:  do konce roku 2018 

Zodpovědnost:  Komise ZM a MA21 Krnov + nově vzniklá pracovní skupina ke 

Zdravotnímu plánu 

Spolupráce: Krajská hygienická stanice, Státní zdravotnický ústav, Sdružené 

zdravotnické zařízení Krnov a další 

 

7. Získávání externích zdrojů na realizaci MA21  

Pokusit se získat podporu pro aktivity ZM a MA21 z dotace Moravskoslezského kraje – 

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2018, 

případně z jiných dotačních titulů. V případě získání prostředků projekt realizovat a vyúčtovat.  

 

Termín splnění:  do konce roku 2018 

Odpovědnost:   koordinátor ZM a MA21 Krnov, politik ZM a MA21 Krnov 



 3 

Spolupráce:  další pověření pracovníci a dotčené odbory MěÚ Krnov, partnerské 

organizace ZM a MA21 Krnov, Komise ZM a MA21 Krnov 

 

8. Posilování spolupráce s partnery projektu Zdravé město Krnov 

V průběhu roku 2018 bude i nadále posilována spolupráce, především s neziskovými a 

soukromými subjekty, které působí na území města Krnova. 

 

Termín splnění:  v průběhu roku 2018 

Zodpovědnost: koordinátor a politik ZM a MA21 Krnov 

Spolupráce:   Komise ZM a MA21 Krnov 

 

9. Kontinuální vzdělávání koordinátora a politika ZM a MA21 Krnov 

Účast koordinátora a politika na školách organizovaných Národní sítí Zdravých měst ČR a 

dalších akcích, dle harmonogramu NSZM. 

 

Termín splnění:  v průběhu roku 2018 

Zodpovědnost:  koordinátor a politik ZM a MA21 Krnov 

 

10. Kontinuální medializace aktivit ZM a MA21 Krnov 

Propagaci akcí a aktivit bude zajišťovat tisková mluvčí MěÚ, společně s koordinátorem a 

politikem ZM a MA21 Krnov a dalšími partnery projektu (regionální televize Polar, webové 

stránky, Facebook, Krnovské listy, lokální tisk, plakáty). 

 

Termín splnění:  v průběhu roku 2018 

Zodpovědnost:  koordinátor a politik ZM a MA21 Krnov, další pověření pracovníci 

 

11. Zpracování hodnotící zprávy ZM a MA21 za rok 2018 a plánu zlepšování na rok 2019 

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

roce. Zároveň s hodnotící zprávou bude představen nový plán zlepšování na rok 2019. 

 

Termín splnění:  do 2/2019 

Zodpovědnost:  koordinátor ZM a MA21 Krnov 

Spolupráce:   politik ZM a MA21 Krnov, Komise ZM a MA21 Krnov, partneři projektu 

 


