
Kritérium Ukazatel Limit Téma Zodpovídá Termín

II. Komunitní plánování sociálních služeb ORP 

Velké Meziříčí - aktualizace
Ing. Švec 30.06.2020

Zdravotní plán města Velké Meziříčí Ing. Švec 30.06.2020

Aktualizace webové stránky s informacemi o 

MA21

Informace o aktuálních 

aktivitách v daném roce na 

webu

Ing. Švec 30.09.2020

Zdravá škola Lhotky Ing. Švec 30.09.2020

Den záchranářů ve Velkém Meziříčí Ing. Švec 30.09.2020

Dej si food Ing. Švec 30.09.2020

Ukliďme si město Ing. Švec 30.04.2020

Evropský týden mobility, Den bez aut Ing. Švec 16. - 22.9.2020

Dny zdraví Ing. Švec 7. - 11.9.2020

Projednání ročního akčního plánu v oblasti MA21 Ing. Švec 30.01.2020

Hodnotící zpráva za rok 2019 Ing. Švec 30.01.2020

Realizace osvětových aktivit k UR Minimálně 1 aktivita za rok Den Země Ing. Švec do 30.04.2020

Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a 

souvisejícím tématům pod vedením 

kvalifikovaného lektora pro veřejnost

Minimálně 1 vzdělávací 

akce za rok

Prezentace k udržitelnému rozvoji Viktor Třebický 

RNDr., Mgr. Filip Lysák
Ing. Švec do 30.9.2020

Finanční podpora aktivit MA21 ze strany 

samosprávy

Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 

vyplývajících z kom. plánování: (radou nebo 

zastupitelstvem města/obce - možno jednorázová 

i systematická podpora)

Minimálně 1x za rok Grantový program Zdravé město 2020 Ing. Švec do 30.11.2020

Pravidelné veřejné fórům UR/MA21 k 

celkovému rozvoji města/obce

Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími 

následující fáze participace:                          1. 

zjišťování potřeb,                                       2. 

konzultace návrhu,                                             3. 

prezentace výsledného řešení

Minimálně 1 plánovací akce 

za rok
Zdravotní plán města Velké Meziříčí Ing. Švec 30.09.2020

       ZDRAVÉ MĚSTO Velké Meziříčí

Uveřejňování zpráv o MA21 v místních 

/regionálních /celostátních mediích

Minimálně 4 zprávy v 

médiích za rok

Spolupráce/partnerství sektoru veřejné 

správy, nevládního sektoru a 

podnikatelského sektoru

Společné zapojení zástupců nevládního sektoru a 

podnikatelského sektoru do aktivit v rámci 

MA21

Minimálně 2 společné 

aktivity za rok

Návrh akčního plánu Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok 2020

Aktivní zapojení veřejnosti do oblastí 

plánování, a rozhodování (typu kulaté stoly, 

fórum UR/MA21 aj.)

Plánování s veřejností (akční nebo komunitní 

plánování)
Minimálně 2 akce za rok

Prezentace činností a výstupů MA21

KATEGORIE C

Informace, vzdělávání a osvěta k UR a 

MA21

Sledování a hodnocení procesu MA21

Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a 

akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo 

zastupitelstvem města/obce

Ano/Ne



Certifikované proškolení koordinátora 

MA21

Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání 

dle stanoveného rozsahu základních 

znalostí/dovedností koordinátora

Absolvování 1 

akreditovaného kurzu ročně
Zlatý certifikát - udělen 18.6.2014 Ing. Švec 31.12.2020

Audity UR v kategorii C (nepovinné pro 

naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze 

pro vyjádření stupně pokročilosti *)

Správa věcí veřejných a územní rozvoj, Životní 

prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava 

a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a 

podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a 

volný čas, Sociální prostředí, Globální 

odpovědnost

1 x za 3 roky

Kultura a volný čas - zpracováno v roce 2017 

Sociální prostředí - zpracováno v roce 2018 

Doprava a mobilita - zpracováno v roce 2018  

Správa věcí veřejných a územní rozvoj, Životní 

prostředí, Udržitelná spotřeba výroba, Zdraví, 

Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a 

výchova, Globální odpovědnost - zpracováno v roce 

2019                                                         v letošním 

roce budou zpracována všechna témata v kategorii 

B

Ing. Švec 30.09.2020

KATEGORIE B

Strategie UR města/obce nebo strategický 

plán rozvoje města/obce respektující 

principy UR

Strategický plán rozvoje obsahující závazek k 

podpoře principů UR
Ano/Ne Integrovaný plán rozvoje města 31.12.2020

Dílčí koncepce, která je v souladu se 

Strategií UR města/obce nebo strategickým 

plánem rozvoje města/obce repektujícím 

principy UR

Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR

Prohlášení o naplňování 

principů UR uvedeno min. v 

1 platné dílčí koncepce

Zdravotní plán města Velké Meziříčí, Koncepce 

dopravy Velké Meziříčí
Ing. Švec 30.09.2020

Grantový program Zdravého města 2020       Ing.Švec 30.11.2020

Bude podána žádost na Dotaci z rozpočtu Kraje 

Vysočina na podporu naplňování a propagace 

principu místní Agendy 21 a Zdraví 2020

Ing. Švec 30.10.2020

Stanovení a sledování vlastních indikátorů 

ke Strategii UR
Stanovení a sledování indikátorů UR 1x za 3 roky Ekologická stopa města Velké Meziříčí Ing. Švec 30.09.2020

Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré 

praxe v oblasti MA21

Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré 

praxe v rámci tématické akce min. regionálního 

významu, příp. veřejně přístupné databáze

Ano/Ne
Evropský festival filozofie, Vysokorychlostní vážení 

ve Velkém Meziříčí
Ing. Švec 30.09.2020

Management kvality v rámci veřejné správy
Zavedení systému řízení kvality v rámci činnosti 

úřadu
Ano/Ne Balance Scorecard Ing. Švec 30.09.2020

Audit udržitelného rozvoje v kategorii B

Audit UR ve všech oblastech UR v kategorii B 

(dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v 

rámci MA21)

1x za 3 roky

Správa věcí veřejných a územní rozvoj, Životní 

prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava a 

mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, 

Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální 

prostředí, Globální odpovědnost - všechna témata 

budou zpracována v roce 2020

Ing. Švec 30.09.2020

dne 10.1.2020 vytvořila Lucie Brožová

Ano/Ne

Schválení systému finanční podpory (nebo 

alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu 

MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce

Systém finanční podpory města/obce pro 

realizaci opatření MA21


