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AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 
 

 
Co je Ak ční plán zlepšování procesu místní Agendy 21?  
 
Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného plánu 
zlepšování na nadcházející období. Tento akční plán informuje o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém 
horizontu dosáhnout, kam by se měl proces posunout. Místní Agenda 21 je v Chrudimi realizována prostřednictvím 
projektu Zdravé město.  
 
Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož Komise Zdravého města a místní Agendy 21 navrhne, jakého zlepšení 
má být v daném roce v rámci Projektu Zdravé město a MA 21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA 21). Tento 
dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21. 
 

 
Vyhodnocení Ak čního plánu zlepšování procesu MA 21 za rok 2015: 

  
 

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: 
 
 

A1. Vytvo ření Strategického plánu pro udržitelný rozvoj m ěsta Chrudim 
 
Termín: 30. 06. 2015 
Zodpovědnost: ÚPR  
Spolupráce: komise ZM a MA 21, ostatní komise RM, odbory MěÚ, Strategický tým pro rozvoj města, koordinátor 
ZM a MA 21 
 
Stru čná charakteristika:  
Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim je připravován na období 2015 – 2030. V současné době je 
připravena základní struktura – oblasti, vize, priority, opatření.  
 

Aktivity vedoucí k napln ění návrhu  Indikátory  
Setkání řídícího týmu – příprava podkladů pro schválení 
SP v ZM 

Zápis ze setkání 

Stanovit indikátory k cílům  
Katalog indikátorů 
Karty indikátorů  

Schválení strategie  Usnesení ZM  

 
Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim se všemi metodikami a související materiály bude předložen 
ke schválení ZM na jednání ZM 14. 3. 2016. K posunu termínu došlo vzhledem ke zpracování SEA - 
http://www.chrudim.eu/mesto/strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015--2030.html.  
Závěrečné stanovisko - 
http://portal.cenia.cz/eiasea/download/U0VBX1BBSzAwNUtfemF2ZXJTdGFuXzIyODQ4Njg5NzIwMTUwNjA4NjAuc
GRm/PAK005K_zaverStan.pdf . 
 

A2. Vytvo ření implementa čních pravidel strategického řízení 
 
Termín: 30. 4. 2015 
Zodpovědnost: ÚPR 
Spolupráce: koordinátor ZM a MA 21, komise ZM a MA 21, odbory MěÚ, Strategický tým pro rozvoj města 
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Stru čná charakteristika: 
Vypracování a schválení implementačních pravidel pro strategické plánování a řízení rozvoje města, která popisují 
metody, postupy a doporučení jak se Strategickým plánem pro udržitelný rozvoj města Chrudim pracovat a jak 
strategii města efektivně využívat jako nástroje pro řízení rozvoje města Chrudim. 
 
 

Aktivity vedoucí k napln ění návrhu  Indikátory  

Vypracování implementačních pravidel strategického 
řízení 

Existence pravidel ANO X NE 

Usnesení RM, ZM 

 
Implementační pravidla strategického řízení budou součástí materiálu pro ZM 14. 3 .2016.  
 

 
A3. Sestavení Ak čního plánu ke Strategickému plánu pro udržitelný ro zvoj m ěsta 

s provazbou na rozpo čet na rok 2016  
 
Termín: 31. 12. 2015 
Zodpovědnost: ÚPR  
Spolupráce: koordinátor ZM a MA 21, tajemník, odbory MěÚ, Strategický tým pro rozvoj města 
 
Stru čná charakteristika:  
Sestavení Akčního plánu strategie povede k transparentnosti celého procesu. Akční plán bude rozpracován 
následně: cíle, indikátory, konkrétní projekty, rozpočet, termíny, odpovědnosti. Akční plán bude vycházet z plánů 
strategického, komunitních, koncepcí apod.  
 

Aktivity vedoucí k napln ění návrhu  Indikátory  
Spolupráce ÚPR s ostatními odbory na sestavení plánu, 
který bude akceptovat výsledky komunitních projednání, 
koncepcí apod.  

Existence plánu ANO X NE 

  
Dochází k posunu termínu zpracování Akčního plánu strategie v souvislosti se schvalováním celého materiálu, 
který se bude týkat strategického řízení 14. 3. 2016. V tomto materiálu bude předložena i metodika pro vytvoření 
akčního plánu, poté bude zpracován Akční plán strategie na rok 2017. Pro rok 2016 bude využita stejná metoda 
jako v uplynulém roce – vazby budou zachyceny v DTP - http://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozpocet/vazba-na-
dokumenty/akcni-plan-rozvoje-mesta-chrudime-2012-2015-rozpocet-2014?typ=rozpocet . 
 

A4. Odborný seminá ř pro zastupitele m ěsta, vedoucí odbor ů MěÚ na téma strategické 
plánování a řízení ve vazb ě na UR 

 
Termín: 30. 6. 2015 
Zodpovědnost: ÚPR  
Spolupráce: koordinátor ZM a MA 21, tajemník, odbory MěÚ, Strategický tým pro rozvoj města 
 
Stru čná charakteristika: 
 
Cílem semináře bude zdůraznění významu strategického plánování a řízení, vazba na MA 21 a UR, role a zároveň 
povinnosti úředníků v procesu strategického plánování a řízení, vyhodnocování indikátorů, příprava akčního plánu, 
vazba na rozpočet, posuzování projektu z hlediska udržitelnosti apod. 
 
 

Aktivity vedoucí k napln ění návrhu  Indikátory  
Uskutečněný seminář  Prezenční listina  
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A5. Implementace energetického managementu v rámci MěÚ Chrudim  
 
Termín: 31. 12. 2015 
Zodpovědnost: ÚPR – energetický manažer 
Spolupráce: ostatní odbory MěÚ, Strategický tým pro rozvoj města  
 
Stru čná charakteristika: 
 
Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Jedná se o 
uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se skládá z následujících 
činností: 
 
 
• měření spotřeby energie (monitoring), 
• stanovení potenciálu úspor energie a cílů, 
• realizace opatření, 
• vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření, 
• porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených, 
• aktualizace energetických koncepcí, energetických plánů města a akčních plánů k energetickému plánu města. 

 
Aktivity vedoucí k napln ění návrhu  Indikátory  

Monitoring spotřeb prostřednictvím softwaru E-
manažera jako základního nástroje energetického 
managementu  

Zpráva o spotřebách energií jednotlivých zařízení města 
Chrudim za uplynulý rok  

Systém EPC Garantované snížené spotřeby v % 

 
 

A6. Zpracování sebehodnocení m ěsta dle kritérií Kategorie „A“ MA 21 
 
Termín: 31. 12. 2015 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21 
Spolupráce: odbory MěÚ, tajemník, Strategický tým pro rozvoj města 
 

Aktivity vedoucí k napln ění návrhu  Indikátory  

Zpracovat sebehodnocení v 10 oblastech dle AAZ Zpracované sebehodnocení 

 
 
Termín dokončení sebehodnocení se přesouvá na leden 2016. Na sebehodnocení jednotliví garanti oblastí pracují 
již od roku 2015.  
 

A7. Úspěšně obhájit kategorii ,, A“ v rámci mapování kvality p roces ů MA 21, a to v 
souladu s doporu čeními expert ů, která jsou sou částí výsledného stanoviska auditu UR 

 
Termín: 31. 12. 2015 
Zodpovědnost: tajemník, vedoucí odborů MěÚ, koordinátor ZM a MA 21 
Spolupráce: Strategický tým pro rozvoj města 
 
Stru čná charakteristika: 
Město Chrudim bude podruhé obhajovat kvalitní postup v rámci realizace místní Agendy 21 za kategorii „A“, která 
byla městu přidělena v roce 2013. 
 
Obhajoba se skládá ze tří částí: 
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1) Naplnění kritérií kategorie A a B vč. nižších kategorií D, C v Databázi MA21- www.cenia.cz  
2) Kontrola na místě: první část podrobné obhajoby před hodnotiteli Pracovní skupiny pro MA21 RVUR a veřejností 
3) Závěrečná obhajoba před Pracovní skupinou pro MA21 RVUR  
 
V rámci obhajoby bude město brát v potaz doporučení expertů, která vznikla na základě provedeného auditu UR.  
 

Aktivity vedoucí k napln ění návrhu  Indikátory  
Úspěšně projít všemi částmi obhajoby kategorie „A“ 
v rámci Kritérií MA21 

splnění 3 částí obhajoby kategorie „A“ 

 
 
 

 
B. Návrhy na vylepšení stávajících aktivit v roce 2 015:  

 
 

B1. Zpracování nového Environmentálního prohlášení   
 
Termín: 31. 12. 2015 
Zodpovědnost: Odbor životního prostředí 
Spolupráce: komise ZM a MA 21, pracovní skupina EMAS 
 
Stru čná charakteristika: 
V lednu 2015 proběhlo ověření aktualizovaného Environmentálního prohlášení. V roce 2015 je třeba provést nové 
Environmentální přezkoumání a zpracovat nové prohlášení.  
 

Aktivity vedoucí k napln ění návrhu  Indikátory  
Připravit podklady pro Environmentální 
přezkoumání  

Environmentální přezkoumání 

Zpracovat nové Environmentálního prohlášení Ověřené Environmentální prohlášení 

 
Aktivita přechází i na rok 2016. Termín plánovaného ověření je 21. 1. 2016. 
 

B2.  Další postup dle metodiky na realizaci Alborgs kých závazk ů 
 
Termín: 31. 12. 2015 
Zodpovědnost: koordinátor MA21  
Spolupráce: komise ZM a MA 21, Strategický tým pro rozvoj města 
 
Stru čná charakteristika: 
Naplňování AAZ úzce souvisí s naplňováním kritérií kategorie „A“ MA 21.  
 

Aktivity vedoucí k napln ění návrhu  Indikátory  

Vyhodnotit aktivity AAZ Hodnocení plnění AAZ  

 
 
 

B3. Používání DataPlánu NSZM v b ěžné činnosti ú řadu („karty jednotlivých odbor ů“) 
 
Termín: 31. 12. 2015 
Zodpovědnost: tajemník, vedoucí odborů MěÚ, koordinátor ZM a MA 21  
Spolupráce: Strategický tým pro rozvoj města 
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Stru čná charakteristika: 
Databázový systém DataPlán zahrnuje strategické i komunitní dokumenty města. Je třeba tato data průběžně 
aktualizovat a doplňovat. Každý z odborů MěÚ zde má přiřazeny své odpovědnosti.  
 

Aktivity vedoucí k napln ění návrhu  Indikátory  
Aktualizovat data v DataPlánu, tj. doplnit: 
Rozpočet města za rok 2014 dle schváleného 
závěrečného účtu města 

Plán (dokument) provázaný s rozpočtem 2014 

Provázat aktivity se schváleným rozpočtem na 
rok 2015 

Plán (dokument) provázaný s rozpočtem 2015 

 
 
 

B4. Pokra čování ve vzd ělávání koordinátora Zdravého m ěsta a MA 21 a dalších 
pracovník ů MěÚ Chrudim v oblasti MA 21 a udržitelného rozvoje  

 
Termín: 31. 12. 2015 
Zodpovědnost: koordinátor MA21  
Spolupráce: tajemník  
 
 
Stru čná charakteristika: 
Průběžné vzdělávání koordinátora ZM a MA 21 obsahuje tematické bloky, které vycházejí z potřeb realizace 
projektu Zdravé město a MA 21. Tyto kurzy jsou vždy akreditované a započítávají se povinného vzdělávání 
úředníka.  
 

Aktivit y vedoucí k napln ění návrhu  Indikátory  
Účastnit se akreditovaného vzdělání pro 
koordinátory v roce 2015 Účast alespoň na 2 vzdělávacích blocích  

Připravit pro zaměstnance MěÚ školení v metodách 
zapojování veřejnosti  

Uskutečněné školení 

Prezenční listina  

 

 
Semafor úsp ěšnosti pln ění úkol ů:  
 
  

Úkol nesplněn. 
 

  
Plnění úkolu vyžaduje průběžné plnění, úkol není zcela splněn, plnění vyžaduje přesun do dalšího 
plánovacího období. 
 

  
Úkol byl splněn. 

 
 
 
 


