
 

Chceme být „zdravým a udržitelným“ městem -  
budoucnost řešíme společně prostřednictvím 

projektu Zdravé město a MA21 

2016 - 2017 



 

 

 

 

 

 

 

Obhajoba „A“ - 25. 10. 2017  

Program prezentace 

    
14,15 – 14,30 hod    
Přestávka 
 

 

13,00 – 13,15 hod  

Přivítání, úvod  

13,15 – 14,15 hod  

Systém ZM a MA 21 
Představení nových aktivit ve vztahu k UR 
- energetický management 
- akce Chrudim za udržitelný svět 
- Adaptace města Chrudim na klimatickou změnu  
 

14,30 – 15,30 hod      
Otázky hodnotitelů a veřejnosti, diskuze 



Kategorie D 

IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU 

Organizační nastavení pro zajištění zvyšování kvality veřejné správy 

Kategorie C 

IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU 

Komunikace s veřejností k udržitelnému rozvoji / zdraví 

Kategorie B 

IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU 

Strategické řízení k udržitelnému rozvoji / zdraví 

Kategorie A 

IDENTIFIKACE A NÁPRAVA NESOULADU 
Místní stav a trendy udržitelného rozvoje / zdraví 

 

„UDRŽITELNÉ A ZDRAVÉ MĚSTO“ 

Místo pro zdravý a spokojený život obyvatel = 

zajištění stabilních podmínek  kvality života a 

zdraví v dlouhodobém horizontu 

 



AZ – kultura a místní tradice  -  úspěchy a výzvy Správa věcí veřejných a územní rozvoj  

VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR  

Uspokojivý stav tématu vůči UR  - 2013  

Uspokojivý stav tématu vůči UR - 2016 

 Silné stránky 

 

Výzvy 2016+  

 

 

 

 

• synergie přesvědčení a práce volených 

orgánů města a úředního aparátu MěÚ 

• obsazení funkce koordinátora MA 21 a ZM 

zkušenou a dlouhodobě stabilní pracovnicí 

+ funkční místo referentky ZM 

• odborně zdatný a silný aparát 

strategického i územního plánování 

• využívání funkce městského architekta, 

spolupráce s FA ČVUT, využívání 

architektonických soutěží a studentských 

prací 

• schopnost rozvíjet a postupně upravovat 

v souladu se změněnými podmínkami 

zděděnou urbanistickou funkční strukturu 

města, 

• výrazný posun od extenzivního plošného 

rozvoje města v nedávné minulosti k využití 

brownfields a proluk v zastavěném území 

• prokázat trend v hodnotách stanovených 

indikátorů nového strategického plánu 

(například počáteční hodnota roku 2015 a 

hodnoty 2016, 2017). 

• prokázat efektivní postup dle schválených 

metodik k novému strategickému plánu 

• v rámci mapy rizik vyhodnotit též korupční 

rizika (nejen pro úřad, ale také pro 

veřejnoprávní korporaci Město Chrudim). 

• ÚP - snažit se zlepšit dopravní situaci 

v regionu i ve městě -  jednání s Krajským 

úřadem Pardubického kraje, ŘSD a MD ČR 



Srovnání vývoje cash-flow 
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Cash flow v roce 2013-2016 
 
 

Finanční hotovost 2013 Finanční hotovost 2014

Finanční hotovost 2015 Finanční hotovost 2016

 



 Vyhodnocení pravidel pro zadlužování - 

výsledky 
  

Na základě vyhodnocení provedeného k 31.12.2016 bylo 

konstatováno plnění stanovených kritérií. 

 Bankovní úvěry a půjčky – nové úvěry v roce 2016 nebyly, 

nebyl čerpán ani kontokorent. 

 Návratné finanční výpomoci – nepřijaty. 

 Dlouhodobé závazky s posunutou splatností -  trvá EPC. 

 Ručení za závazky 3. osob – neprováděno. 

 Mimořádné splátky závazků – provedeno u úvěru EU 2 (657 tis. 

Kč), reálná vyčíslená úspora cca  250 tis. Kč. 

 Vypočtené ukazatele :   

 poměr zadlužení 17 % (hranice 50 %) 

 reálný fyzický dluh na obyvatele  - 3.529,41 (limit je 10.000).

  



 Vyhodnocení pravidel pro zadlužování - 

srovnání   
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Dluh na obyvatele



Monitoring hospodaření a úvěrová 

zadluženost 



 Vývoj dluhové služby a úvěrů – plán a 

skutečnost 



  
Vývoj dluhové služby a úvěrů– plán a 

skutečnost 



Zpráva o výsledku hospodaření města 

Chrudim za rok 2016 - ukazatele 
Součástí „zprávy“ jsou také ukazatele, které mají sloužit jako 
podklad pro posouzení trendu vývoje hospodaření. Je 
vytvořena srovnávací řada vývoje ukazatelů, který dokládá 
kladný trend v přístupu k hospodaření města a ve finančním 
plánování. 

 



Vybrané ukazatele hospodaření 

srovnání vývoje 

Dluhová služba -   klesla o 0,99 %  + 

Dluh na obyvatele  - klesl o 663,- Kč  + 

Ukazatel likvidity - vzrostl o 0,35 %  + 

Podíl cizích zdrojů na aktivech - klesl o 0,92 % + 

Dluh města u bank - klesl o 15,2 mil. Kč + 

(úvěry jsou podle možností umořovány zrychleně) 

 

Finanční hotovost města vzrostla o 28,7 mil. Kč. 

Cash-flow mělo standardní průběh bez výkyvů, přes finanční 

nároky se podařilo udržet finanční rezervy ve výši 37,8 mil. Kč.  

Uváděné ukazatele  mají v trendu zlepšující vývoj již 6 let. 



Srovnání – zapojování finančních rezerv  

do hospodaření města 



Co nám pomohlo Správa věcí veřejných a územní rozvoj  

                            

 

 

 

 

 

 

 

• nový Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 – 2030 (schválen  
ZM březen 2016) 

• zahrnuje 4 pilíře (UR + kvalitní úřad – odpovědně, kvalitně a efektivně řízené 
město) 

• sestavena sada indikátorů – první hodnocení za rok 2016 nyní probíhá 

• schváleny metodiky pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudim a pro 
tvorbu akčního plánu města Chrudimi – nyní jsou implementovány 

• vyhodnocení AP za rok 2017 bude provedeno v roce 2018 

• průběžné hodnocení  AP proběhlo na setkání Strategického týmu 30.5.2017 

• připomínkování koncepcí – školské a Adaptace města Chrudim na klimatickou 
změnu – drobné úpravy a dopracování 

• na setkání Strategického týmu 13.9.2017 byly doporučeno předložit ZM ke 
schválení 

• mají vazbu na Strategický plán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategický plán udržitelného rozvoje města 
Chrudim  



Akční plán rozvoje města Chrudimi na rok 2017 

Pilíř  Cíl Opatření Projekt Požadavek Celkové náklady  
Finanční 

spoluúčast města 
Odpovědný odbor - realizačně Aktuální stav Poznámky 

Rozvojová oblast B - 
Environmentální oblast (životní 
prostředí, územní rozvoj, doprava, 
bydlení)  

B.1 - Zajistit kvalitní životní prostředí 
s důrazem na udržitelný rozvoj 

B.1.5 - Zajišťovat řádnou údržbu toků 
na území města a jejich čistotu 

Revitalizace ramene drobného 
vodního toku v Chrudimi 

ÚPR, 
Desatero, OIN 

10 000 000 Kč 1 500 000 Kč ÚPR, OIN 
vydané UR, běží lhůta pro nabytí právní 
moci, na začátku června se požádá o 
SP, poté se podá žádost o dotaci 

bude se žádat 
dotace z OPŽP, 
dotace 85 - 100 
% způsobilých 
nákladů 

B.1.3 – Naplňovat Energetickou politiku 
města - snižovat energetickou náročnost 
objektů v majetku města 

Zateplení MŠ Víta Nejedlého 
ÚPR, OIN 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč OIN 

probíhá příprava VŘ, na konci října se 
vysoutěží, realizace 2018 

  

B.1.1 - Rozvíjet efektivní odpadové 
hospodářství 

Analýza rizik Chrudim, ul. 
Malecká – stará skládka 
odpadů a bývalé sběrné 
suroviny v přírodní památce 
Ptačí ostrovy 

ÚPR 1 600 000 Kč 240 000 Kč ÚPR 

poskytnuta dotace, kompletace 
podkladů pro RoPD, podepsána 
smlouva na monitoring, realizace do 
12/2017 

přidělená dotace 
OPŽP, 85 % 

B.1.1 - Rozvíjet efektivní odpadové 
hospodářství 

Podpora domácího 
kompostování města Chrudim 

ÚPR, 
Desatero 

3 769 000 Kč 564 647 Kč ÚPR 
projekt vybrán ke spolufinancování, 
probíhají přípravy k VŘ a k doložení 
příloh k RoPD 

bude se žádat 
dotace z OPŽP, 
85 % 

B.1.3 – Naplňovat Energetickou politiku 
města - snižovat energetickou náročnost 
objektů v majetku města 

Fasáda na domě č.p. 85 
vedení 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč OIN 

probíhá realizace, dokončeno do 
11/2017 

  

B.1.3 – Naplňovat Energetickou politiku 
města - snižovat energetickou náročnost 
objektů v majetku města 

Fasáda a elektro na č.p. 77 
vedení 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč OIN 

probíhá realizace, dokončeno do 
11/2017 

  

B.2 - Zajistit ve městě dopravu 
podporující  kvalitní život občanů 

B.2.3 - Rozvoj infrastruktury a 
bezpečnost v dopravě 

Rekonstrukce chodníků a 
veřejného osvětlení v ulici 
Václavská, Chrudim 

ÚPR, OIN 7 835 312 Kč 783 532 Kč OIN je PD, SP, není vypsán dotační titul 
bude se žádat v 
IROP 

B.2.3 - Rozvoj infrastruktury a 
bezpečnost v dopravě 

Terminál veřejné dopravy v 
Chrudimi ÚPR 700 000 Kč 700 000 Kč OIN 

realizační PD bude zadána v II. pololetí 
2017 

Realizační PD pro 
žádost o dotaci - 
ITI 

B.3 - Zaručit kvalitní urbanistický 
rozvoj s ohledem na potenciál města 
a nejvhodnější strategický směr se 
zajištěním ochrany kulturních i 
přírodních hodnot území 

B.3.1 - Zajistit kvalitní urbanismus Územní studie krajiny ORP 
ÚPR 1 800 000 Kč 180 000 Kč ÚPR 

proběhla soutěž, vyhodnocují se 
nabídky, bude žádána dotace 9/2017 

bude se žádat 
dotace z IROP, 90 
% 

B.3.2 - Podpořit kvalitní bydlení Výstavba inženýrských sítí - 
Markovice 

ÚPR, OIN 21 500 000 Kč 21 500 000 Kč OIN v 10/2017 bude dokončeno   

Rozvojová oblast C -  Sociálně - 
společenská oblast (sociální oblast, 
zdraví, vzdělávání, kultura, sport, 
volnočasové aktivity) 

C.1 - Podporovat kvalitní školství a 
vzdělávání (Chrudim Athény 
východních Čech) 

C.1.1 - Zajistit stabilní podporu města pro 
udržení infrastruktury kvalitních škol a 
školských zařízení 

Projektové dokumentace ZŠ - 
infrastruktura základních škol ÚPR 450 000 Kč 450 000 Kč OIN 

zpracovávají se 4 PD, ZŠ U Stadionu, ZŠ 
Dr. J. Malíka a ZŠ Dr. Peška budou 
hotovy do 30.6.2017, ZŠ Sladkovského 
do 31.12.2017 

nutno zpracovat 
PD pro žádosti o 
dotaci z IROP/ITI 

C.1.1 - Zajistit stabilní podporu města pro 
udržení infrastruktury kvalitních škol a 
školských zařízení 

ZŠ Školní náměstí - 
rekonstrukce vzduchotechniky 
ve školní kuchyni  

OŠK 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč OIN 
změna projektu, dělá se 
vzduchotechnika ZŠ U Stadionu 

  

C.1.1 - Zajistit stabilní podporu města pro 
udržení infrastruktury kvalitních škol a 
školských zařízení 

MŠ Strojařů - rekonstrukce 
hlavních rozvodů vody  OŠK 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč OIN probíhá realizace   

C.1.1 - Zajistit stabilní podporu města pro 
udržení infrastruktury kvalitních škol a 
školských zařízení 

MŠ Strojařů - rekonstrukce 
rozvodů elektřiny  OŠK 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč OIN připravuje se PD, realizace 2018   

C.1.1 - Zajistit stabilní podporu města pro 
udržení infrastruktury kvalitních škol a 
školských zařízení 

MŠ Sv. Čecha - rekonstrukce 
podlah OŠK 300 000 Kč 300 000 Kč OIN realizace prázdniny 2017   

C.2 - Vytvářet širokou nabídku 
kulturních, společenských, 
sportovních a volnočasových aktivit; 
zachovat kulturní dědictví 

C.2.5 - Podporovat dostatečně širokou 
nabídku sportovních a volnočasových aktivit 
pro všechny věkové kategorie 

Markovice víceúčelové hřiště 

vedení 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč OIN 
probíhá VŘ, realizace o letních 
prázdninách 

  

Rozvojová oblast D - Strategické 
řízení, kvalitní úřad a organizace 
města 

D.1 - Zajistit zdravé financování - 
účelně a hospodárně nakládat 
s finančními prostředky a majetkem 
města a jím zřizovaných organizací 
bez nezodpovědného zadlužování  

D.1.5  - Zefektivnění nakládání s majetkem 
města 

Úpravy č.p. 29 pro Městskou 
policii 

vedení 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč OIN PD hotova do konce roku 2017   

Souhrn požadavků na rozpočet města v r. 2017 84 154 312 Kč 62 418 179 Kč   

Průběžné hodnocení AP 2017 



 

 

Činnost Strategického týmu pro udržitelný 
rozvoj města Chrudim – Akční plán 2018 

• provedení socioekonomického 
hodnocení dle metodiky - 
hodnoceny byly náměty, které byly 
sesbírány od vedoucích odborů, z 
desatera, z Komise Zdravého města 
- vycházely z komunitního 
plánování, koncepcí a potřeb města.  

• výběr akcí do akčního plánu na 
rok 2018 - po provedení 
socioekonomického hodnocení byl 
připraven návrh projektů k zařazení 
do Akčního plánu města Chrudim 
pro rok 2018, který je vázán na 
Strategický plán udržitelného 
rozvoje města Chrudimi 2015 – 
2030 a bude propojen s rozpočtem 
na rok 2018. 

       

      Strategický tým pro udržitelný 
rozvoj města Chrudim na svém 
jednání dne 13.9.2017 
odsouhlasil projekty navržené 
k zařazení do Akčního plánu 
města Chrudim pro rok 2018 a 
doporučil jednotlivým odborům 
zahrnout jednotlivé aktivity do 
rozpočtu 2018.  

 





• schválen Strategický plán komunitně 
vedeného rozvoje – vyhlášení výzev 

• Malý LEADER  

• přeneseny zkušenosti při sestavování získané v 
rámci projektu ZM a MA 21 

Členství města v MAS Chrudimsko, z.s.  



Co nám pomohlo 
Metody a nástroje kvality veřejné správy - vzájemně 

se provazují na jednotlivá témata 

 

CAF – od roku 2005 – zaměřen na sebehodnocení MěÚ 

• výsledky sebehodnocení devíti kriterií, které se dělí do 2 kategorií - 
předpoklady organizace a výsledky organizace, slouží jako zdroj informací o 
silných a slabých stránkách úřadu 

• součástí realizace je i vypracování  akčního plánu zlepšování a jeho 
vyhodnocení 

 

Benchmarking – od roku 2007 do BI 2005 – zaměřeno na výkonnost MěÚ  

• je zaměřen na výkonnostní benchmarking a prezentaci dobrých praxí 

• porovnání probíhá v 56 agendách a vedoucí odborů každoročně provádějí vyhodnocení v 

rámci svého odboru, jehož součástí jsou silné a slabé stránky sledované agendy vč. 

odůvodnění daného stavu 

  
• EMAS – od roku 2009 -  zaměřeno na chování úřadu ve vztahu k životnímu prostředí  

• místní Agenda 21 – od roku 2001 – zapojování obyvatel do rozvoje města, propojení 
komunitního a strategického plánování 

 



Přívětivý úřad 2016 - 2017 



Tradiční nastavení systematického přístupu fungování 

projektu Zdravé město a MA 21 

22 

1. IDENTIFIKACE A FORMULACE PROBLÉMU 
Audit UR, komise, odborné analýzy, Desatero problémů, kulaté stoly, plánovací setkání apod.  

2. ANALÝZA PROBLÉMU 
vazba na strategii, koncepce, vyjádření odborů, komisí RM, odborných partnerů 

3. PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ 
projednání problémů, návrhů řešení v RM/ ZM, určení odpovědností, výběr řešení  

 

4. ŘEŠENÍ PROBLÉMU - REALIZACE 
odpovědnost, finance, příprava projektů, spolupráce s 

partneři&veřejnost  

5. VYHODNOCENÍ 



Co nám pomohlo 
Proces MA 21 v praxi – osvětové kampaně a 

zapojení veřejnosti  

 

2. ANALÝZA PROBLÉMU 

 

3. PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ 
 

 

4. ŘEŠENÍ PROBLÉMU - 

REALIZACE 

 

5. VYHODNOCENÍ 

1. IDENTIFIKACE A FORMULACE 

PROBLÉMU 
 

Audit UR – oblast zdraví, odborná analýza 
zdravotního stavu obyvatel, Zdravotní plán 

města  

Osvětová kampaň Dny zdraví, navázání 

spolupráce s partnery akce  

Stanovení termínu, místa konání, programu, 
odpovědnosti , medializace , financování, 

komunikace s partnery, organizační 
zajištění  apod.  

 

Konání vlastní akce – zajištění z hlediska 
organizace a programu  

 

Společné hodnocení s hlavními partnery po 
akci, s ostatními zúčastněnými mailem, 

stanovení  a zajištění akce na další období 
na základě získaného hodnocení  



Dny zdraví 2007 



Dny zdraví 2017 

• Dlouhodobý proces 

• Nový významný partner 

• Oslovení většího počtu cílové 
skupiny 

• Spolupráce na zajištění odborníků 
a workshopů 

• Společná medializace 

• Prostory Chrudimské nemocnice 



Systém ZM a MA 21 - zapojování veřejnosti 
veřejná projednání 10P a Desatero mladé generace 

26 

1. IDENTIFIKACE A FORMULACE PROBLÉMU  
Audit UR, komise, odborné analýzy, Desatero problémů, kulaté stoly, plánovací setkání apod.  

2. ANALÝZA PROBLÉMU 
vazba na strategii, koncepce, vyjádření odborů, komisí RM, odborných partnerů 

3. PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ 
projednání problémů, návrhů řešení v RM/ ZM, určení odpovědností, výběr řešení  

 

4. ŘEŠENÍ PROBLÉMU - REALIZACE 
odpovědnost, finance, příprava projektů, spolupráce s 

partneři&veřejnost  

5. VYHODNOCENÍ 



• Cca stálý počet 
účastníků – 150 

• Zapojení MěÚ 

• Sběr námětů 

• Vytipování 10P 



Desatero mladých  



Co nám pomohlo Správa věcí veřejných a územní rozvoj  

                            

 

 

 

 

 

 

• změna Územního plánu  

• zahájení bytové výstavby v Markovicích – 1.etapa – 27 rodinných domů  

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Skatepark – 10P 

• několik plánovacích setkání s cílovou skupinou 

• jednání s Povodím Labe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• workoutová tělocvična – 10P 

• několik plánovacích setkání s 
cílovou skupinou 

• slavnostní otevření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZ – kultura a místní tradice  -  úspěchy a výzvy 
 

Životní prostředí 
 

 

 

VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR 

Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami – 2013 

Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek - 2016 

 

 

Silné stránky 

 

Výzvy 2016 +  

 

 

 

 

• přiměřená velikost a kompaktnost města  

• funkční odbor životního 

prostředí podporující nepominutelnou 

roli ochrany ŽP v rámci udržitelného 

rozvoje města, aktivně se podílející na 

rozvoji MA21 

• omezený počet průmyslových producentů 

odpadních vod. 

• existence cenných přírodních území v 

intravilánu města 

• nízký výskyt invazních druhů rostlin a 

živočichů 

• malý výskyt eroze 

• relativně kvalitní ovzduší, zejména ve 

srovnání s jinými částmi ČR, včetně 

dalších Zdravých měst 

 

• zaměřit na opatření v oblasti zasakování, 

resp. využívání dešťové vody 

• specificky zaměřenou osvětu, včetně formy 

ovlivňování veřejnosti vlastním příkladem 

(opatření v budovách ve vlastnictví města, 

doprovázené informacemi).  

• realizaci ÚSES, spolupráci s dalšími orgány 

veřejné správy, veřejností a NNO při péči o 

ZCHÚ a přírodně cenné plochy, případně řešit 

severní část ZCHÚ (existence skládky) 

• nadále sledovat využití území, zejména 

využití územních rezerv na ZPF 

• průběžné řešení problematiky 

výskytu  havranů na území města - rozpor mezi 

podporou biodiverzity a stížnostmi obyvatel na 

hnízdění a nocování havranů v obydlených 

částech města  



Co nám pomohlo Adaptace města Chrudim na klimatickou změnu  

                         

 

 

 

 

 

• Strategický dokument města  s 

vazbou na Strategický a Územní 

plán 

• Vychází ze strategie EU pro 

přizpůsobení se změně klimatu a 

Adaptační strategie ČR  

• Řeší  adaptaci města na 

klimatickou změnu 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jak dokument vznikal 

 

• Pracovní skupina složená ze 

zástupců vedení města, OIN, ÚPR,  

OŽP, tajemníka úřadu a zástupce 

komise ŽP 

• Proběhly dva workshopy pro členy 

pracovní skupiny 

• Projednání s veřejností v rámci 

Desatera 

• Připomínkování v komisi ŽP a 

Strategickém týmu pro UR 



• Klimatická změna – dlouhodobá změna klimatu 

zahrnující jeho přirozené změny a změny způsobené 

lidskou činností 

• Skleníkový efekt – příčina klimatické změny (skleníkové 

plyny – vodní pára, oxid uhličitý, metan, oxid dusný, 

fluorované uhlovodíky a fluorid sírový)  

• Důsledkem klimatické změny jsou stále větší výkyvy 

počasí – delší období sucha, přívalové srážky, silné 

bouřky, povodně , zvýšení průměrné roční teploty, tání 

ledovců…. 

 

Proč jsme dokument zpracovali  

   



• Mitigace: zmírňování dopadů klimatické změny snížením 

emisí skleníkových plynů (zejména CO2)  

• Adaptace: opatření, která snižují nebo eliminují vlivy 

klimatické změny – protipovodňová opatření, jímání a 

využívání, popř. zasakování srážkových vod, opatření ke 

snížení teploty ve městech, výsadba zeleně….  

Jak na klimatickou změnu reagovat 



• Analytická část 

      - základní charakteristiky města Chrudim 

      - vývoj klimatu 

      -  současné klimatické charakteristiky Chrudimska včetně predikce budoucího vývoje 

      - SWOT analýza 

      - metoda hodnocení zranitelnosti 

• Návrhová část 

       - vize, cíle opatření 

       - adaptační opatření – Ekosystémové služby 

       -  návrh prioritních opatření 

       -  typy Adaptačních opatření 

       -  adaptační opatření v praxi 

       - vyhodnocení adaptačních opatření města Chrudim 

• Implementace 

       - do územního plánování 

       -  finanční zdroje a nástroje na podporu adaptací 

• Přílohy 

       - akční plán, katalog aktivit 
 

Obsah dokumentu 



• na pozemku směrem na Větrník 

• studii zpracovává Výzkumný ústav ovocnářský 

Holovousy 

• v území budou vysazeny různé druhy ovocných 

stromů 

 

 

 

Městský ovocný sad 



AZ – kultura a místní tradice  -  úspěchy a výzvy Udržitelná výroba a spotřeba  

VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR  

Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkou 2013 

Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek - 2016 

  

Silné stránky 

 

Výzvy 2016+  

 

 

 

 

 

• certifikace dle EMAS a 

jeho praktické využití a 

rozvíjení 

• systém energetického 

řízení 

• potenciál pro efekty 

USV v rámci města 

• využívání ekologické 

stopy 

 

 

 

• zapojit do tvorby politiky i její realizace soukromý sektor a 

realizovat ve spolupráci s ním konkrétní projekty v oblasti USV 

• zaměřit na prevenci vzniku odpadu a nově i na koncept 

oběhové ekonomiky 

• posílit kapacity pro USV a do realizace této agendy zapojit více 

ostatní odbory  

• zahrnout kritérium provozních nákladů do výběrových řízení 

v rámci stávajícího požadavku na ekonomickou výhodnost 

(poptávat ve výběrových řízeních „celkové náklady v životním 

cyklu investice“). 

• přijmout obecné podmínky pro výstavbu a rekonstrukci 

zohledňující kritéria USV 

• principy udržitelné výstavby a adaptační opatření na změnu 

klimatu doporučujeme integrovat do plánování rekonstrukcí 

budov v majetku 

• do zadávací dokumentace lze dávat technické podmínky, resp. 

vlastnosti výrobků 

• při plánování investic zohlednit náklady v celém životním cyklu 



Co nám pomohlo 
 

Pozice energetika v Chrudimi 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• zařazen na odboru územního plánování a regionálního rozvoje; 

• náplň práce energetika: sledování, vyhodnocování spotřeb na objektech města 

Chrudim  (MŠ, ZŠ, Sportoviště, CSS, Chrudimská beseda, Technické služby, 

Knihovna); 

• zpracování podkladů za jednotlivé objekty v projektu EPC 

• připravovat projekty s OPŽP, SFŽP, EU. 

• hledat a realizovat úsporná opatření na objektech města Chrudim 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Elektřina 

• Centrální nákup elektrické energie pro 
město Chrudim a jeho příspěvkové 
organizace  

• 1x centrální nákup elektronickou aukcí 
úspora – cca 500.000,-Kč /rok 

• 1x nákup na burze úspora – cca 
700.000,- Kč/rok 

• Vyhodnocování spotřeb - měsičně 

• Kontrola sazeb - ročně 

• Optimalizace jističů 

• Spojování odběrných míst 

• Rušení odběrných míst 

• Jednání s ČEZ distribucí – přípojky, 
smlouvy, odpojení… 

 

 

 

 

 
 

Plyn  

• centrální nákup elektrické energie pro 

město Chrudim a jeho příspěvkové 

organizace  

• 1x centrální nákup elektronickou aukcí 

úspora – cca 500.000,-Kč/rok 

• 1x nákup na burze úspora – cca 

249.000,- Kč/rok 

• vyhodnocování spotřeb 

• rušení odběrných míst 

• jednání s RWE distribucí – přípojky, 

smlouvy, odpojení… 
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Voda  

• vyhodnocování spotřeb 

• jednání s VAK Chrudim smlouvy 

• kontrola srážkových vod na 

objektech 

• jednání o online přístupy z 

vodoměrů 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Teplo 

• vyhodnocování spotřeb 

• jednání s EOP Opatovice nad 

Labem smlouvy 

• kontrola výkonů na odběrných 

místech 
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Krytý plavecký bazén 

• Instalace nových vzduchotechnických jednotek pro potřeby větrání prostorů šaten muži+ženy 

(přívod, odtah), šaten pro malý bazén (přívod, odtah), a pro vstupní halu a osušovny 

• Doplnění frekvenčního řízení na motory VZT pro velký bazén 

• Doplnění stávajícího osvětlení v prostorách bazénu a náhrada osvětlení šaten 

• Optimalizace sjednávání odběru VN, doplnění regulace ¼ hodinového maxima 

• Osazení tlačítkových vodovodních baterií 

 

Zimní stadion 

• Účinnější využití přehřátých par z procesu chlazení a tím omezení zbytkového tepla kondenzátu. 

Využití pro předehřev teplé vody, jež bude distribuována zejména pro rozmrazování sněhu ve 

sněžné jámě skrápěním, napouštění vody do rolby a ve druhém stupni i pro vytápění. 

• Doplnění společného regulačního systému do jednoho výstupu měření a regulace s místním i 

vzdáleným dohledem (Klobásov, tribuna, nově i strojovna v rámci využití odp. tepla) 

• Optimalizace sjednávání odběru VN, doplnění regulace ¼ hodinového maxima 

• Úspory na vodě při změnách v zapojení a při využití spodní vody pro technologické účely. 

• Osazení tlačítkových vodovodních baterií 

• Rekonstrukce osvětlení ledové plochy – nová zářivková svítidla 

 

 

Projekt EPC 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Použité nástroje pro vyhodnocování 

• faktury 

• měsíční odečty na všech objektech města Chrudim týdenní 
odečty vody MŠ, ZŠ 

• aplikace - E manažer, portál naměřených dat – ČEZ, 
Merbon SCADA – vizualizace EPC, Office excel 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                

       2015 - Garantovaná úspora EPC     1 434 387 Kč   

      Skutečná úspora                    1 759 031 Kč 

       2016 - Garantovaná úspora EPC      1 434 387 Kč   

                  1 831 720 Kč  
 

 

 

 

 

 
 



Fond reprodukce majetku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vznik v roce 2016 

• hlavní myšlenka generace úspor, které se použijí na městském 
majetku 

 

Projekty v roce 2016 - 2017: 

• ZŠ Malíka - VO osvětlení kolem školy,  

  osvětlení velké tělocvičny, výměna dveří v tělocvičně 

• MŠ U stadiónu - sloučení 3 OM (elektřina) 

• MŠ Topol - snížení hlavního jističe a vyregulování  

  otopné soustavy 

• MěÚ  - výměna oken, připravený projekt FTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Co se povedlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• rekonstrukce MŠ Topol; 

• výměna světel dvě třídy + družina ZŠ Peška; 

• perlátory ve všech MŠ; 

• výměna světel na chodbě ZŠ Malíka; 

• příprava rekonstrukce MŠ Víta Nejedlého 

• rekonstrukce výměníkové stanice – Azylový dům  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



• zaveden energetický management 

• zatepleni střechy (zatepleni střechy hospodařskeho pavilonu U ≤ 0,16 

W/(m2.K)), 

• zatepleni obvodových stěn (zatepleni stěn hospodářskeho pavilonu 

• U ≤ 0,25 W/(m2.K), objektu mateřske školy U ≤ 0,18 W/(m2.K)), 

• výměna výplní otvorů (výměna výplni otvorů za výrobky U ≤ 0,80 

W/(m2.K)), 

• instalace řízeného větráni s rekuperací tepla 

• vyregulovaní otopné soustavy 

• instalace stínící techniky 

 

Kompletní revitalizace MŠ V.Nejedlého  
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• úspora energie činí 28,6 MWh/rok (103,1 

GJ/rok) v porovnání  s výchozím stavem 

zohledňujícím  dlouhodobé klimatické 

podmínky a předpokládaný  provoz objektu 

• orientační úspora provozních nákladů činí 107 

tis. Kč/rok oproti výchozímu stavu 

• úspora emisí CO2 v porovnání s výchozím 

stavem je 34,8 tCO2/rok 

• orientační investiční náklady činí cca 6 440 000 

tis. Kč bez DPH 

 

Ekonomické a ekologické parametry  

 



Co nám pomohlo 

 

Osvěta, odpady  

 

                            

 

 

 

 

• pravidelně probíhají osvětové akce – 
Den Země, Den s Technickými 
službami 

• osvětová kampaň zaměřená na 
prevenci vzniku odpadu pro 2. stupeň 
ZŠ – Ekocentrum Paleta 

• rozšíření stávajícího separačního 
dvora - modernizace a rozšíření 

• třídění bioodpadu – kompostéry do 
rodinných domů 

• Projekt na knihovničky 

• knihovničky budou umístěny na dvou 

místech: 

• recepce plaveckého bazénu 

• ve sportovní hale 

• o koloběh knih 
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Studie na  výstavbu nového 
separačního dvora s překládací 

stanicí v městě Chrudim 

 

 

 

 

 

 

 Materiálový tok Rok realizace Kapacita (tis. 

t) 

Překládací stanice SKO Do r. 2023 5 

Třídící linka na plasty Není 

stanoveno 

0,8 

Kompostárna Do r. 2020 1,3 

V novém separačním dvoře s 
překládací stanicí v městě 
Chrudim bude třeba zajistit dle 
analýzy následující kapacitu 
k nakládání s vybranými druhy 
odpadů: 

•požadavky na kapacitu zařízení 
vyplývají z analýzy 

•separační dvůr zajistí také funkci 
dalšího sběrného dvora pro 
občany 



AZ – kultura a místní tradice  -  úspěchy a výzvy Doprava 
 

 

VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR  

Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami  2013 

Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami - 2016 

 

 

 

Silné stránky 

 

 

Výzvy 2016 +  

 

 

 

 

 

• přesvědčení a práce volených orgánů 

města a úředního aparátu MěÚ 

• odborně zdatný a silný tým odboru 

dopravy a koordinačního pracoviště 

Zdravé město 

• pestrost forem a prostředků komunikace 

s veřejností 

• schopnost rozvíjet a postupně upravovat 

urbanistickou funkční strukturu města 

  

 

 

 

 

 

• dokončení II. etapy obchvatu (není v 

přímé gesci města) 

• zklidnění původní tras I/37 centrem 

města 

• zpracování samotného strategického 

dokumentu pro městskou mobilitu 

(SUMP) 
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Co nám pomohlo Doprava  

 

Terminál dopravy - příprava nového 
dopravního terminálu – ITI – spolupráce 
soukromého a veřejného sektoru 

 



Napojení sportovišť 



 

Nový systém parkovacích 
automatů   

Cyklostezka Dašická 

• Platba kartou, SMS, 
mobilní aplikace 

• Elektromobil parkování 
zdarma 



AZ – kultura a místní tradice  -  úspěchy a výzvy Ekonomika a podnikání   
 

 

VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR  

Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami 2013 i 2016 

 

 

Silné stránky 

 

 

Výzvy 2016 +  

 

 

 

 

 

• aktivní práce města z hlediska podpory podnikání 

(např. zaplněná PZ Sever) 

• podpora podnikání v širším okolí v rámci 

spolupůsobení v regionální rozvojové agentuře a 

MAS 

• dobré zkušenosti s proměnou a následným využitím 

brownfields na území města 

• stabilizovaný rozvoj podnikatelských aktivit ve 

srovnání s předkrizovou úrovní 

• zlepšující se stav míry nezaměstnanosti v 

posledních letech 

• systém komunikace s podnikatelskými subjekty ve 

městě (Komise pro hospodářský rozvoj, kulaté stoly). 

• organizace tradičních aktivit v oblasti rozvoje 

cestovního ruchu (pestrá nabídka každoročních 

tematicky zaměřených akcí). 

• relativně dobrá geografická poloha města vůči 

krajskému městu Pardubice i Železným horám 

 

 

 

 

• vytvářet podmínky pro další 

diverzifikaci ekonomické struktury 

města 

• kromě aktivní podpory dalšího 

využití dostupných průmyslových 

zón se jeví jako nezbytné vytvořit 

nástroje pro začínající 

podnikatele (viz zmiňovaný dům 

sdílených služeb)  

• posílit potenciál města pro 

inovační firmy, které mohou 

poskytovat zázemí nejen pro 

strojírensky založené společnosti 

 

 

 

 



Co nám pomohlo Ekonomika a podnikání 

Zaplněny všechny 

pozemky v PZ sever 

                            

 

 

 

 

 

• firma KYB CHITA  – uplatnila opci na 

pozemek v PZ západ, připravují výstavbu  

• v PZ západ prodán 1 ha pozemku a další 4 

ha jsou rezervovány  
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• připravujeme zadání pro výběrové řízení na 

zpracování dokumentace k územnímu a následně 

stavebnímu řízení 

• k této problematice probíhá odborná i politická 

diskuze 

 

Studie na  výstavbu nového separačního dvora 

s překládací stanicí v městě Chrudim 



                            

 

 

 

 

 

 

 

• I-MAP – spolupráce zaměstnavatelů – firem se školami (v rámci MAS a MAP) 

•Technohrátky  - popularizace technických a odborných oborů vyučovaných 
středními odbornými školami Pardubického kraje, zvýšení zájmu o jejich volbu a 
studium osvětovou i zábavnou formou 

• ZDRAVOhrátky – propagační projekt, má zviditelnit zdravotnickou školu a 
oslovit cíleně žáky, kteří se chtějí věnovat zdravotnickému nebo sociálnímu 
oboru - nově 

• šest stanovišť - seznámení se sanitou a jejím vybavením, vyzkouší si 
simulovanou situaci autonehody, odběr krve nebo péči o dítě, seznámí se s 
kalorickými hodnotami potravin, zkusí si práci s handicapovanými lidmi nebo 
správně obvázat zranění 

 

 

  
 

 

 

 

 

Ekonomika a podnikání 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWtuvl5uvPAhVHsBQKHbpCBhoQjRwIBw&url=https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/TECHNOhr%C3%A1tky/ID/25271/TECHNOhratky-slavi-jubileum--Stredni-prumyslova-skola-Chrudim-privita-3000-ucastnika&bvm=bv.136499718,bs.1,d.bGs&psig=AFQjCNGTdeAJForVlq0RIP_I5RAKC1dRzA&ust=1477135016266191
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG-s-k6OvPAhVFORQKHcqxDQkQjRwIBw&url=https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/Ze-%C5%BEivota-%C5%A1kol/V%C5%A1eobecn%C3%A9-informace/ctl/ArticleView/mid/700/articleId/26144/Novy-kabat-doplnil-skvele-vybaveni-chrudimske-prumyslovky&bvm=bv.136499718,bs.1,d.bGs&psig=AFQjCNGTdeAJForVlq0RIP_I5RAKC1dRzA&ust=1477135016266191


AZ – kultura a místní tradice  -  úspěchy a výzvy Sociální prostředí   

VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR  

Uspokojivý stav tématu vůči UR – excelentní výsledky - 2013  

Uspokojivý stav tématu vůči UR – excelentní výsledky - 2016   

 Silné stránky 

 

Výzvy 2016+  

 

 

 

 

• město je připraveno na mimořádné události 

• město reaguje na trendy v oblasti sociálního bydlení, vytváří 

transparentní systém prostupného bydlení 

• město aktivně pracuje se sociálně znevýhodněnými a 

vyloučenými lidmi a stabilně podporuje, rozšiřuje a zkvalitňuje 

dostupnost služeb pro předškolní děti umožňující sladit rodinný a 

pracovní život 

• město usiluje o rovný přístup a integraci znevýhodněných skupin 

v rámci vzdělávání 

• postupně dochází ke zvyšování počtu bezbariérových míst 

• město a jím podporované subjekty nabízí pestrou škálu služeb 

pro různé skupiny obyvatel, podporuje sociální podnikání a snaží 

se řešit uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob 

• město monitoruje lokality s koncentrací sociálně vyloučených 

obyvatel 

• spokojenost obyvatel je pravidelně sledována a vyhodnocována 

• kvalitní a stabilní spolupráce s úřadem práce, neziskovými 

organizacemi, policií, poskytovateli zdravotních a sociálních 

služeb atd. 

• dobrá prevence kriminality, podpora aktivit v této oblasti, 

spolupráce se školami, policií a dalšími subjekty a organizacemi 

 

• nadále rozvíjet spolupráci a 

partnerství různých aktérů v obci, 

zejména spolupráci se školami v 

oblasti prevence a spolupráci 

mezi poskytovateli služeb, 

zejména mezi sociálními 

zdravotnickými službami, s 

možným zapojením a 

informovaností praktických lékařů 

o možnosti předávání informací a 

primární prevence  

• v oblasti rodinné politiky 

doporučuji dále flexibilně reagovat 

na poptávku rodičů po podpoře v 

celkovém zapojení do společnosti, 

včetně poptávky po službách 

pro rodiče nejmenších dětí do tří 

let 



Co nám pomohlo Značka kvality v sociálních službách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• prestižní ocenění „Značka kvality“ Pečovatelská služba  

• uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 

• certifikace vychází z modelu hodnocení sociálních služeb v Rakousku, Velké 
Británii a ve Švýcarsku 

• jsme první poskytovatelé terénních sociálních služeb v Pardubickém kraji, 
kteří  „Značku kvality“ získali a druzí v České republice, kteří získali v této 
certifikaci v kategorii pečovatelská služba nejvyšší ocenění 5 hvězd 

• na základě shody v dokumentech, výpovědí klientů a zaměstnanců 
organizace, seznámením se s chodem a prostředím organizace udělovala 
komise bodové hodnocení za jednotlivé hodnocené oblasti, jimiž bylo např. 
poskytování péče, vyúčtování péče, dovoz obědů, výběr z variant jídel, 
nutriční terapeut, individuální přístup a partnerství, informovanost a podpora 
uživatelů 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                           

 

 

 

 

• jsou zhmotněnou myšlenkou, která vzešla z dlouhodobé spolupráce v rámci 

plánování Komunitních sociálních služeb.  

• cílem je vytvořit vstupní bránu otevřené komunikaci nezatížené pracovním 

shonem 

• odhalí nám celou škálu možností spolupráce úřadu, neziskových organizací a 

podnikatelských firem v Chrudimi.  

 

Přejeme si, aby ples byl vrcholem spolubytí těch, kteří vkládají svůj čas, energii a 

finance ve prospěch Královského věnného města a svou činností pozvedají 

věhlas a prosperitu Chrudimě. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ples neziskovek - „Chrudimské Benátky“  



 

KODUM 

• bytový dům v majetku města 

Chrudim 

• jsou zde umístěny výhradně 

podporované byty a sdílené prostory 

za účelem podpory komunitního 

života jeho obyvatel 

• poskytuje sociální bydlení 

jednotlivcům, partnerům a manželům 

středního nebo seniorského věku v 

nepříznivé sociální situaci 

  
 

 

Sociální prostředí 

Agentura pro sociální začleňování 

• je odborem Úřadu vlády ČR 

• podporuje od roku 2008 rozvoj obcí 

a měst 

• vzdálená podpora nabízející časově 

a tematicky omezenou spolupráci 

• oblasti: prostupné zaměstnávání, 

sociální podnikání, bydlení, dluhová 

problematika, zdravotní péče a rozvoj 

komunitní sociální práce 

• výstup mapování odborníky  - návrh 

dílčích opatření včetně možností 

financování následných kroků 
 

 

http://fotobanka.chrudimskenoviny.cz/sites/default/files/imagecache/big/pecovatelske_domy_312012_07.jpg


AZ – kultura a místní tradice  -  úspěchy a výzvy Vzdělávání a výchova 

 

 

VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR  

Uspokojivý stav tématu vůči UR  - 2013 

Uspokojivý stav tématu vůči UR  - 2016 

 

 

Silné stránky 

 

 

Výzvy 2016+  

 

 

 

 

• školy ve spolupráci s městem a dalšími 

subjekty v obci pořádají řadu akcí, které jdou 

nad rámec povinností předepsaných v rámci 

VUR v Rámcových vzdělávacích programech 

• existuje systém společného plánování (např. 

porady ředitelů MŠ a ZŠ), které umožňují 

školám plánovat míru vlastního zapojení a 

účasti na akcích souvisejících s VUR 

• školy mohou být žadateli o granty ZM 

• školy se podílejí na zpracování MAP 

• metodika hodnocení VUR na školách 

• značný počet subjektů, které se věnují VUR 

ve všech věkových skupinách 

• zařazujeme VUR do strategického plánování 

• obec reflektuje potřeby občanů a rozšiřuje 

nabídku volnočasových aktivit tak, aby jejich 

realizace byla umožněna všem cílovým 

skupinám v obci 

 

  

 

 

 

• završení monitoringu VUR a nastavení 

systematické činnosti v této oblasti 

• zaměřit se i na oblast neformálního 

vzdělávání - plánovat svou vlastní činnost i 

podporu pomocí grantů a přímých dotací 

tak, aby tematicky byly pokryty všechny 

zájmové oblasti VUR z hlediska obce 

 

  

 



Co nám pomohlo Akce „Chrudim za udržitelný svět“ 

• vychází ze schválených cílů 
udržitelného rozvoje (SDGs) 

• připravilo město Chrudim 
prostřednictvím projektu Zdravé 
město a MA 21 ve spolupráci s 
Charitou ČR a SMO ČR a partnery 
projektu ZM a MA 21 

• je určena pro žáky 6. – 8. tříd ZŠ 
v Chrudimi 

• cíle byly vybírány tak, aby mohly 
být propojeny s konkrétní realizací 
ze strany města – praktický příklad 

• zajištění stanovišť ze strany 
partnerských organizací – 
odbornost, materiály apod.  

• spolupráce s Informačním 
centrem OSN 

 





• cíl 3 -Zdraví a kvalitní život 

•  cíl 4 - Kvalitní vzdělávání 

• cíl 8 - Důstojná práce a 
ekonomický růst 

• cíl 11 - Udržitelná města a 
obce 

• cíl 12  - Odpovědná výroba 
a spotřeba 

• cíl 13 - Klimatická opatření 

• cíl 14 - Život ve vodě 

• cíl 15 - Život na souši 

• cíl 17 - Partnerství ke 
splnění cílů 

 



  

 





 

 

 

 

 

 

Jaké problémy vnímáte, že jsou 
spojeny s rozvojovým světem?    

• evaluace v úvodu, i na závěr, po 
absolvování jednotlivých workshopů 

•  společně v týmu si pak připravili 
odpověď na osobní otázku –  

ČÍM MOHU JÁ PŘISPĚT KE ZMĚNĚ V 
OBLASTI GLOBÁLNÍ 
ODPOVĚDNOSTI? 

 

 

 

 

 

 

 





 





 

 

 

 

 

 

Zpracování analýzy VUR ve školách 

- hodnoceno 42 indikátorů ve 4 oblastech  

- finanční ohodnocení  

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení MŠ velmi dobré  dobré uspokojivé neuspokojivé  

I.Indikátory managementu 2 3 0 1 

II.Indikátory výchovy a vzdělání 1 3 1 1 
III.Indikátory zdraví a sociálního 

prostředí 1 4 1 0 
IV.Indikátory provozní 2 2 1 1 

Vyhodnocení ZŠ velmi dobré  dobré uspokojivé neuspokojivé  

I. Indikátory managementu 2 2 0 0 
II. Indikátory výchovy a 

vzdělání 0 1 3 0 
III. Indikátory zdraví a 

sociálního prostředí 1 2 1 0 
IV. Indikátory provozní 0 2 1 1 



 

 

Vzdělávání a výchova 

• nová Koncepce školství města Chrudimi na období 

2018 - 2028 

- koncepce prošla připomínkovacím řízením v Komisi pro 

výchovu a vzdělávání a ve Strategickém týmu - vazba na 

strategické dokumenty města 

• snaha o získání dotací z ITI         

- zřízení nových odborných učeben 

• MAP – Místní akční plán vzdělávání OPR Chrudim pro 

MŠ a ZŠ 



AZ – kultura a místní tradice  -  úspěchy a výzvy Kultura a místní tradice 
 

 

VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR  

Uspokojivý stav tématu vůči UR  - 2013 

Uspokojivý stav tématu vůči UR  - 2016 

 

 

Silné stránky 

 

 

Výzvy 2016+  

 

 

 

 

 

• významná památková zóna, nemovité památky a veřejná 

prostranství pravidelně udržovány (titul Historické město 

roku 2013) 

• dobrá péče o nehmotné kulturní dědictví 

• město dobře plní úlohu organizátorů kulturních akcí pro 

nejrůznější skupiny místních obyvatel 

• velmi dobrá kulturní vybavenost pro místní i pro 

návštěvníky 

• nechybí odvaha k inovativním a nadstandardním projektům 

(např. Muzeum barokních soch, Město 3 muzeí, akce 

geoparků aj.) 

• významné akce a subjekty (Loutkářská Chrudim, resp. 

loutkářství, MUBASO, sál Ch. besedy…) šíří věhlas města i 

mimo region 

• dobrá komunikace s veřejností 

• dobrý transparentní grantový systém, nezávislé komise, 

dobré využívání vícezdrojového financování 

• kvalitní systém pro prezentaci kulturních akcí 

 

• zlepšení vzhledu 

historického náměstí s 

doporučením motivovat 

místní obchodníky a 

majitele domů 

k estetičtějším vývěsním 

štítům a poutačům.  

• v této věci město začalo 

zjišťovat možnosti a 

inspirace z jiných měst 

(Znojmo), doporučujeme 

v této aktivitě pokračovat 



Co nám pomohlo Kultura a místní tradice 

Festival Zlatá Pecka 

 

• novodobá tradice 

• podpora patriotismu 

• pomoc mladým pěveckým talentům 

• divadelní představení Carmen Y 

Carmen 

Zmizelá Chrudim - vsazení pamětních 
kamenů (Stolpersteinů) do chodníků 
města 

• pokračujeme v programu péče o hroby 

významných osobností 

• ohlas veřejnosti 

• připomínka zajímavé historie života 

chrudimských spolků (doprovodná akce, 

spolupráce se soukr. subjektem a 

Regionálním muzeem) 
 



Oprava fasády na budově radnice čp. 77 a budově čp. 

85  

• velké investiční akce s dopadem na vzhled centra města  

• systematická péče o památkově chráněné objekty 
 



Co nám pomohlo Kultura a místní tradice  

Instalace pamětní desky 

příslušníkům PTP v budově úřadu 

na Pardubické ulici čp. 67 

• tyto akce připomínají tragické 

okamžiky místní historie 

• snahou je povzbuzení zájmu 

obyvatel o osudy bývalých 

spoluobčanů 

               

 

 

 

 

 

Národní zahájení Dnů evropského 

dědictví 2017 

 

• prestižní celostátní akce; aktivity 

během celého roku (web Památky a 

příroda) 

• slavnostní podepsání Dohody o 

spolupráci s městem Znojmo 

• bohatý kulturní program nejen pro 

zvané hosty, ale pro celou veřejnost 
 

 

 

 

 

 

 



AZ – kultura a místní tradice  -  úspěchy a výzvy Zdraví obyvatel  

VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR  

Uspokojivý stav tématu vůči UR  2013 - 2016  

 
Silné stránky 

 

Výzvy 2016+  

 

 

 

 

• zkušenosti, osobní nasazení a zájem 

managementu Zdravého města 

• kredit a důvěryhodnost města v rámci 

NSZM 

• prohlubující se spolupráce v rámci 

odborů Městského úřadu 

• politická podpora Zdravému městu a 

jeho zlepšování 

• dlouhodobá kontinuální strategie 

Zdravého města 

• prohlubující se spolupráce s 

nevládními i vládními organizacemi 

• zohlednění demografického vývoje a 

rozšíření nabídky činností podporující 

zdravé stárnutí 

• práce s veřejností 

• nastavení jasných  a měřitelných indikátorů 

plnění umožňující jednoznačné vyhodnocení 

• definování možností města pozitivně měnit 

zdraví obyvatel 

• vyhodnocování strategických dokumentů, 

konzultace s odborníky  

• na Analýzu zdravotního stavu má navazovat 

odborná interpretace a z ní mají vycházet 

priority strategického plánování zacílené na 

potřeby města 

• navazující šetření a jednání s místními 

odborníky s cílem objasnit zejména ty 

ukazatele a trendy, v nichž se objevují 

výraznější odchylky od celostátních dat 

• data z Analýzy využít pro informační a 

osvětovou kampaň pro veřejnost 



Co nám pomohlo projekt Prsakoule 

• program pod hlavičkou 
Krajské hygienické stanice v 
Pardubicích, Státního 
zdravotního ústavu Praha a 
Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity Pardubice  

• cílem  je informovat mladé 
lidi o výskytu nádorů prsou a 
varlat a hlavně vyprovokovat 
u mladých lidí zodpovědnost 
za své zdraví. 

• program probíhal na třech 
stanovištích po skupinách do 
10 osob v časovém rozpětí 
dvou vyučovacích hodin 

• po krátkém úvodu studenti 
vyplnili dotazník zaměřený na 
postoje a znalosti o nádorech 
prsu a varlat a rozřadili se do 
skupin 



Co nám pomohlo  STK pro chlapy 

•Realizovat osvětovou a reklamní kampaň 

„STK pro chlapy“ = preventivní 

prohlídka VČAS! 

•Vybudovat značku „STK pro chlapy“, 

která by se měla stát symbolem aktivního 

přístupu mužů k vlastnímu zdraví a 

zlidovět. 

•Začít otevřeně mluvit, komunikovat a 

porušovat TABU chlapského zdraví. 

•Provádět v České republice osvětu a 

podporu zdraví mužů s využitím 

osobního příběhu olympionika Petra 

Koukala, který v 25 letech překonal 

rakovinu varlat. 

•Vybudit a zvýraznit problematiku 

„mužského zdraví“ jako společenského 

tématu, které se bezprostředně dotýká 

každého z mužů, jejich blízkých a rodiny, s 

důrazem na závažná onemocnění mužů. 



Co nám pomohlo 
 

Hrou proti AIDS – Střední škola zdravotnická a sociální 
Chrudim 

 

 

• interaktivní výukový program pro žáky 
základních škol  

• projekt primární prevence HIV/AIDS s 
názvem ,,Hrou proti AIDS" 

• projekt je organizován Krajskou 
hygienickou stanicí Pardubického kraje 
ve spolupráci se Státním zdravotním 
ústavem Praha 

 

• lektorkami programu jsou vyškolené 
studentky 2. a 3. ročníku školy, které provází 
žáky vybraných škol na šesti stanovištích 

• netradičním způsobem si osvojují základní 
znalosti o možnostech nakažení sexuálně 
přenosnými infekcemi včetně viru HIV a o 
ochraně před nechtěným otěhotněním 

• hra je doplněna o problematiku rakoviny 
děložního čípku 



AZ – kultura a místní tradice  -  úspěchy a výzvy Globální odpovědnost 

 

 

VÝSLEDEK NA ZÁKLADĚ AUDITU UR  

Uspokojivý stav tématu vůči UR  - 2013 

Uspokojivý stav tématu vůči UR  - 2016 

 

 

Silné stránky 

 

Výzvy 2016+  

 

 

 

 

 

• aktivní spolupráce s neziskovým sektorem  

• zapojení do projektu podpořeného Českou 
rozvojovou agenturou - Partnerství pro rozvoj 

• strategické plánování na další rok (tj. 2016) 

• člen Fairtradového města - spolupráce na 
propagaci 

• zapojení škol 

• město je aktivní i na mezinárodní úrovni (Pakt 
starostů a primátorů) 

• členství relevantních organizací 

• zaveden výpočet a sledování hodnot 
ekologické stopy 

• spolupráce s ostatními městy NSZM 

• zavedení energetického managementu 

• oblast monitorována 

 

• doporučujeme se zaměřit i na 
splnění nepovinných indikátorů, 
ve kterých má Chrudim 
momentálně rezervy 

• dále by bylo vhodné sestavit 
strategický plán aktivit 
zaměřených na snižování emisí 
CO2 





Globální odpovědnost  

 

 

 

 

 

• Status Fairtradové město - každoroční plnění 
podmínek (akční plán, ustanovení řídíce 
komise, akce) 

• FT akce – Chrudimský týden pro FT, Férový 
piknik (4. ročník), Férová snídaně (NNO + 
podnikatelský sektor), Chrudim za udržitelný 
svět – seznámení žáků s cíli SDgS  

• 3000 Kč Skutečný dárek – pomoc v 
rozvojových zemích (Etiopie, Kambodža, 
Kongo…) 

• Spolupráce SMO + Charita ČR 

• Café Zeměplocha - FT kavárna, osvěta 
globální odpovědnosti 

• Šance pro Tebe - filmový festival Jeden svět   

• Propagace FT na akcích ZM (10P, Den Země, 
veřejná projednání) 

• Podpora regionální značky „Železné hory“ v 
rámci MAS Chrudimsko – Den Země 
certifikace 2 výrobců (Dobrá pekárna, Jsem 
Pecka) 

 

 

 

 



Pakt starostů a primátorů ve městě Chrudim 

 

•  naplňování cílů SDgS 

•  Pakt starostů a primátorů ve městě Chrudim – základní inventura emisí a 
Akční plán udržitelné energetiky města  

•  Projekt s podporou SFŽP 

   

 





 

 

Děkujeme Vám za pozornost . 

Komise ZM a MA 21 s partnerskými organizacemi 


