Zdravé město Litoměřice
a místní Agenda 21
Obhajoba kategorie „A“ MA21
Litoměřice, 14. říjen 2015

•

rok 2000
spolupráce s NSZM

•

rok 2002
Deklarace projektu ZM
a MA21

•

od roku 2008
v kategorii „B“ MA 21

•

rok 2015 – žádost
o vstup do kategorie „A“

FAQ neboli často kladené otázky

Co je místní Agenda 21?

Co je Audit udržitelného rozvoje kategorie „A“ místní Agendy 21?

Jaké jsou výstupy Auditu UR a čím jsou přínosné?

Proč se zaměřujeme na slabé stránky a hrozby?
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Audit udržitelného rozvoje 2015
naplňování Aalborských závazků v Litoměřicích
Téma

Hodnocení

Podmínky

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Splňuje

NE

2. Životní prostředí

Splňuje

ANO

3. Udržitelná spotřeba a výroba

Splňuje

NE

4. Doprava

Splňuje

NE

5. Zdraví obyvatel

Splňuje

NE

6. Místní ekonomika a podnikání

Splňuje

ANO

7. Vzdělávání a výchova

Splňuje

NE

8. Kultura a místní tradice

Splňuje

NE

9. Sociální prostředí

Splňuje

NE

Splňuje
s excelentními
výsledky

NE

10. Globální odpovědnost

Téma č. 1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj
Formální hodnocení auditu
Oponent
Milan Půček MBA, PhD
Ing. arch. Martin Říha
Konzultant
Ing. Ivo Bělonohý
doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Existují připomínky a náměty
k přehlednosti a srozumitelnosti auditu?

NE

Je audit kompletní, dává odpověď
na všechny návodné otázky?

ANO

Využívá audit povinné a doporučené
indikátory?

ANO

Téma č. 1 Správa věcí veřejných
Celkové hodnocení tématu
Uspokojivý stav tématu vůči UR: bez podmínek
Podoblast

Hodnocení
města

Hodnocení
oponenta

Oblast 1.1
Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení
a provázanost procesů a dokumentů

+1

+1

Oblast 1.2
Řízení při správě a rozvoji – efektivní a účelné vykonávání
činností, aktivit, naplňování plánů

+1

+1

Oblast 1.3
Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

+1

+1

Oblast 1.4
Spokojenost obyvatel s kvalitou života

+2

+2

Téma č. 1 Správa věcí veřejných
SILNÉ STRÁNKY
• dlouhodobé neformální směřování
k UR
• kvalitní a kvalifikovaný tým MA21
• hodnocení socioekonomických a
environmentálních dopadů
• funkční vazby mezi rozpočtem
a SPRM
• měřitelné úspory v energetice

• členění SPRM
• spokojenost obyvatel

SLABÉ STRÁNKY
není žádná slabá stránka
• dokončit proces vyhodnocení
akčního plánu a soubor indikátorů
• zlepšení motivačního systému
úřadu
• principy transparentnosti
ve veřejných zakázkách

Téma č. 1 Správa věcí veřejných
PŘÍLEŽITOSTI
• efektivní využívání EU 2014-2020
v souladu s dlouhodobou vizí
a prioritami rozvoje města

HROZBY
• zhoršení socioekonomické situace
Ústeckého kraje
• dopady zhoršení daňové
výtěžnosti státu na příjmy
a finanční bilanci města

Téma č. 1 Správa věcí veřejných - řešení
• rozvoj práce strategického týmu – systém odměňování,
pravidelné výjezdní workshopy
• prohloubení vazby mezi rozpočtem, mandatorními výdaji a
investicemi
• strukturovaný zásobník projektů => Akční plán & Pasport =>
rozpočet
• zveřejňování smluv na internetu
• rozpracování personální strategie MěÚ

Téma č. 1 Územní rozvoj
Celkové hodnocení tématu
Uspokojivý stav tématu vůči UR: bez podmínek
Podoblast

Hodnocení
města

Hodnocení
oponenta

Oblast 1.5
Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost
procesů a dokumentů

+2

+2

Oblast 1.6
Řízení při správě a rozvoji – efektivní a účelné vykonávání
činností, aktivit, naplňování plánů

+2

+2

Oblast 1.7
Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně
využitých pozemků a staveb

+2

+2

Oblast 1.8
Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické
vybavenosti a veřejných prostranství

+2

+2

Téma č. 1 Územní rozvoj
SILNÉ STRÁNKY
• aktuální SPRM projednaný
s veřejností
• územní plán města (1. a 2. změna)
• územní studie rozvojových
a přestavbových prostor
• spolupráce s městským architektem
• zájem veřejnosti o dění ve městě
a veřejná projednávání

• nadstandardní komunikace
s veřejností na platformě MA21
a ZM

SLABÉ STRÁNKY
• slabší vazba mezi záměry ÚP,
SPRM, rozpočtu
• politická zátěž minulosti
(nerovnosti při rozhodování ZM
v otázce dopravní dostupnosti
a investic)
• omezená ekonomická síla i ochota
privátní sféry podílet se na
veřejných investicích

Téma č. 1 Územní rozvoj
PŘÍLEŽITOSTI
• odstranění nedostatků v dopravní
infrastruktuře
• zlepšení splavnění Labe
• prosazení realizace východní
přeložky silnice I/15
• vyřešení veřejného zájmu
v působnosti MŽP – zvýšení rozsahu
bytové zástavby

• využití budov a ploch po armádě

HROZBY
• změny ve vedení ministerstev
a důležitých státních institucí
• nedostatek prostředků pro
protipovodňové úpravy
• nedostatečná podpora státu
a kraje na využívání obnovitelných
zdrojů a geotermální projekt
• nedostatečná podpora malého
a středního podnikání z důvodu
lokality

Téma č. 1 Územní rozvoj - řešení
• revitalizace městského pivovaru – stavební povolení 2015
• architektonická soutěž o návrh k revitalizaci kasáren
Pod Radobýlem
• veřejná diskuze k revitalizaci městské tržnice

Téma č. 2 Životní prostředí
Formální hodnocení auditu
Oponent
Ing. Jiří Krist
Konzultant
RNDr. Radim Misiaček
RNDr. Pavel Šremer

Existují připomínky a náměty
k přehlednosti a srozumitelnosti auditu?

NE

Je audit kompletní, dává odpověď na
všechny návodné otázky?

ANO

Využívá audit povinné a doporučené
indikátory?

ANO

Téma č. 2 Životní prostředí
Celkové hodnocení tématu
Uspokojivý stav tématu vůči UR: s podmínkami
Podoblast

Hodnocení
města

Hodnocení
oponenta

Oblast 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivní
využívání vody

+1

+1

Oblast 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability
krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce,
rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené
plochy

+1

+1

Oblast 2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní
půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního
hospodářství

+1

+1

+1

+1

Oblast 2.4 Kvalita ovzduší

Téma č. 2 Životní prostředí
SILNÉ STRÁNKY
• participativní řešení problémů
• energetický management
• malé stávající zábory ZPF I. a II. tří.
kvality
• vysoký podíl lesů zvláštního určení
• kvalita úklidu veřejných prostranství

SLABÉ STRÁNKY
• automobilová doprava v centru
a bezprostředním okolí
• nedostatečné využívání srážkové
vody
• plánované zábory ZPF I. a II. třídy
• kvalita ovzduší v parametru
PM 10, PM 2,5

Téma č. 2 Životní prostředí
PŘÍLEŽITOSTI
• vybudování obchvatů
• spolupráce se S-CHKO České
Středohoří na krajinném
integrovaném plánu rozvoje a
ochraně evropsky významných
lokalit (Radobýl, Bílé stráně, Ohře)
• vybudování systému zadržování
srážkových vod ve městě i v krajině
• podpora systému izolační zeleně

HROZBY
•
•
•
•
•
•

povodně
svahové pohyby
eroze
těžba
staré ekologické zátěže
úbytek kvalitní půdy

Téma č. 2 Životní prostředí - řešení
• odvedení automobilové dopravy z centra města –
spolupráce s KÚ ÚK na vybudování komunikace navazující
na kruhový objezd u mostu generála Chábery
• komplexní řešení zlepšování kvality ovzduší - snižování PM10
a PM 2,5
• protipovodňová opatření – projektová příprava
• kampaň na využívání srážkové vody - spolupráce SEVER

Téma č. 3 Udržitelná spotřeba a výroba
Formální hodnocení auditu
Oponent
Ing. Vladimír Dobeš
Konzultant
Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.
RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.
Existují připomínky a náměty
k přehlednosti a srozumitelnosti auditu?

NE

Je audit kompletní, dává odpověď na
všechny návodné otázky?

ANO

Využívá audit povinné a doporučené
indikátory?

ANO

Téma č. 3 Udržitelná spotřeba a výroba
Celkové hodnocení tématu
Uspokojivý stav tématu vůči UR: bez podmínek
Podoblast

Oblast 3.1
Udržitelná spotřeba města

Hodnocení
města

Hodnocení
oponenta

+1

+1

Oblast 3.2
V oblasti USV Litoměřice vybočují+ 1
Odpadové hospodářství

+1

z obvyklé dobré praxe ve všech
Oblast 3.3
hodnocených oblastech USV, vyzdvihnout
Hospodaření s energií lze například oblast účasti veřejnosti
+2
anebo energetického managementu.
Oblast 3.4
Udržitelná výstavba

+2

+2

+1

Téma č. 3 Udržitelná spotřeba a výroba
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

• stabilní politická garnitura a
podpora MA21
• pozitivně se měnící vnímání
pracovníků MÚ
• participace veřejnosti, vzrůstající
počet lidí na fórech (230 občanů v r.
2015)
• organizace – nové pracovní skupiny
• organizace interních auditů, kvalitní
interní zpětná vazba, s
připomínkami se pracuje
• funkční strategický tým
• mezioborová spolupráce

• nedostatek kapacit pro realizaci
USV v rámci města
• malá spolupráce se soukromým
sektorem
• nedostatek aktivit města
v některých oblastech USV, ve
kterých dělá osvětu (pasivní
budovy)
• poměrně vysoké množství
produkovaného komunálního
odpadu na obyvatele
• potenciál pro zvýšení politického
zastoupení v pracovních skupinách

Téma č. 3 Udržitelná spotřeba a výroba
PŘÍLEŽITOSTI
• zpřísňující se požadavky legislativy
• připravovaný nový zákon
o veřejných zakázkách - větší
zohlednění kritérií USV
• podpora energetickému
managementu, úsporám energie
a rozvoji OZE
• chybí zohlednění dobrovolných
aktivit města státem – například
viditelná odměna, která by
pomohla ukázat smysluplnost
aktivit
• potenciál pro zlepšování v oblasti
USV v rámci města

HROZBY
• nestabilita politického prostředí
v ČR - nekoncepčnost státní
energetické koncepce apod.
• neexistence nebo minimalizace
podpory formou dotací
• překážky na úrovni veřejných
zakázek

Téma č. 3 Udržitelná spotřeba a výroba - řešení
Příprava společných projektů a akcí se soukromým sektorem
• projekt Smart Cities (energetika + doprava+ ICT) – MVV Energie CZ,
Philips, Hennlich, aj.
• akce – U-ŽÍT Litoměřice (Den udržitelného města) – BMW, VW, ČEZ,
RWE, aj.
Revitalizace majetku města v nízkoenergetickém standardu

• využití inovativních řešení – masivní zateplení, rekuperace, kvalitní
prvky
• inovativní ZD – test průvzdušnosti, vyregulování otopného systému

Téma č. 4 Doprava
Formální hodnocení auditu
Oponent
Ing. Jiří Jedlička
Konzultant
Mgr. Ivo Dostál

Existují připomínky a náměty
k přehlednosti a srozumitelnosti auditu?

NE

Je audit kompletní, dává odpověď na
všechny návodné otázky?

ANO

Využívá audit povinné a doporučené
indikátory?

ANO

Téma č. 4 Doprava
Celkové hodnocení tématu
Uspokojivý stav tématu vůči UR: bez podmínek
Podoblast

Hodnocení
města

Hodnocení
oponenta

Oblast 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů
alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

+1

+1

Oblast 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora
alternativních druhů dopravy /řízení poptávky
po dopravě/

+1

+1

+1

0

+2

+1

+1

+1

Oblast 4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí

Téma č. 4 Doprava
SILNÉ STRÁNKY
• odborem rozvoje města a
pracoviště ZM s odborně zdatnými
pracovníky - ztotožňují s UR
• aktivity MA21 a ZM podporovány
politickými představiteli města

• město dlouhodobě rozvíjí
alternativní pohony v MHD - CNG
• město dbá na úpravy veřejných
prostorů a jejich bezbariérovost

• městem neprochází žádný tranzitní
silniční tah - páteřní síť dobře
dostupná
• kompaktní struktura města
s krátkými docházkovými
vzdálenostmi

SLABÉ STRÁNKY
• není zpracována ucelená strategie
udržitelné mobility, k dispozici
pouze dílčí strategie a příslušná
část v rámci územního plánu
• vějířová struktura silniční sítě,
nejsou k dispozici obchvaty
(zvýšená zátěž v ul. Mezibraní
a Na Valech)
• roztříštěnost v železniční dopravě
(dvě navzájem nepropojená
nádraží)
• ve městě doposud chybí veřejná
plnička CNG, nerozvíjí se
elektromobilita
• vyhlášená MPR v centru města
omezuje možnosti zavádění
dopravních opatření

Téma č. 4 Doprava
PŘÍLEŽITOSTI
• vytvoření ucelené strategie na
podporu udržitelné mobility
• využití prostředků z fondů EU
• postupné budování tangenciálních
propojení
• realizace veřejné plničky CNG,
nabíjecích míst pro elektromobily
• zavádění vozidel na alternativní
paliva a pohony u města a
městských organizací
• integrace MHD do dopravy
Ústeckého kraje

HROZBY
• vady současné právní úpravy
pro zadávání veřejných zakázek
• omezování podpory veřejné
silniční a železniční dopravy
ze strany objednatelů dopravy
• postupný odklon cestujících od
veřejné dopravy k IAD
• plošné udělování výjimek
z regulace parkování
• pokračující růst nehodovosti
v silniční dopravě

Téma č. 4 Doprava – řešení
• zahájení prací - Plán udržitelné městské mobility 2015-2016
• rozvoj elektromobility – memorandum s ČEZ 2015, nákup
elektromobilu 2016

• rekonstrukce aut. nádraží – 2015
• VŘ na provozovatele MHD – vyšší komfort pro cestující
• zpracování PD - Západní komunikace (přivaděč II/247)

• zahájena jednání s ŘSD a MD – příprava stavby I/15 (vých.
obchvat)

Téma č. 5 Zdraví obyvatel
Formální hodnocení auditu
Oponent
MVDr. Kateřina Janovská
Konzultant
MUDr. Stanislav Wasserbauer
MUDr. Eva Rychlíková
Mgr. Jana Nedbalová
Existují připomínky a náměty
k přehlednosti a srozumitelnosti auditu?

NE

Je audit kompletní, dává odpověď na
všechny návodné otázky?

ANO

Využívá audit povinné a doporučené
indikátory?

ANO

Téma č. 5 Zdraví obyvatel
Celkové hodnocení tématu
Uspokojivý stav tématu vůči UR: bez podmínek
Podoblast

Hodnocení
města

Hodnocení
oponenta

Oblast 5.1
Integrace zdravotních hledisek do plánování a
rozhodování

+1

+1

Oblast 5.2
Podpora zdraví a prevence nemocí

+2

+2

Oblast 5.3
Zdraví obyvatel

+1

+1

Téma č. 5 Zdraví obyvatel
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

• systematické a přehledné
koncepce
• silný management Zdravého města
(zaujetí, profesionální přístup)
• zapojení všech věkových skupin
• zapojení odborníků
• silné zapojení spolupracujících
subjektů
• mnoho aktivit na podporu zdraví
• dobrá úroveň většiny ukazatelů
zdravotního stavu obyvatel
• zlepšující se místní podmínky pro
aktivní využití volného času
• aktivní přístup obyvatel města

• nižší zájem politiků a
zdravotnických profesionálů
• slabý zájem zdrav. pojišťoven
a jejich řešení nezohledňující
dostatečné potřeby obyvatel
• nedostatečné zapojení
ekonomicky silných partnerů
(firem)
• chybějící interpretace
analytických dat, nevyužití
informačního a osvětového
potencionálu analýzy
• nepříznivý vývoj některých zdrav.
ukazatelů (incidence zhoubných
nádorů, prevalence alergií
a diabetu)

Téma č. 5 Zdraví obyvatel
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

• zázemí NSZM
• postupně se zlepšující ukazatele
zdraví v ČR
• podpora ze strany spolupracujících
organizací
• možnosti využít rozšiřující se
základnu příkladů dobré praxe
• Dotační politika ESF a další
• Přirozený zájem občanů o zdraví
• Zdraví je průřezové téma – zlepšení
v ostatních oblastech
• Téma zdraví je mediálně atraktivní
• Ekonomický tlak může vést k
většímu zájmu o zdraví

• demografický vývoj, stárnutí
populace
• nárůst byrokracie
• extremismus a xenofobní nálady
určité části veřejnosti
• trvalá a ze strany města těžko
ovlivnitelná hrozba mimořádných
situací s výrazným dopadem na
zdraví obyvatel
• pro neinformovanou veřejnost je
obtížné odlišit neověřené
neúčinné metody
• slabý zájem finančně podporovat
programy primární prevence
nemocí a úrazů

Téma č. 5 Zdraví obyvatel - řešení
• městská nemocnice - podpora města
• zdravotní plán, analýza zdravotního stavu – podpora
odborné kapacity, vyhodnocování, spolupráce
s odborem sociálních věcí a zdravotnictví,
propojení s grantovým systémem, vyhodnocování
• podpora veřejného zdraví ze strany města – osvětové
akce

Téma č. 5 Zdraví obyvatel - řešení

Téma č. 6 Místní ekonomika a podnikání
Formální hodnocení auditu
Oponent
Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Konzultant
Ing. Jan Přikryl, CSc.
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Existují připomínky a náměty
k přehlednosti a srozumitelnosti auditu?

NE

Je audit kompletní, dává odpověď na
všechny návodné otázky?

ANO

Využívá audit povinné a doporučené
indikátory?

ANO

Téma č. 6 Místní ekonomika a podnikání
Celkové hodnocení tématu
Uspokojivý stav tématu vůči UR: s podmínkami
Podoblast

Hodnocení
města

Hodnocení
oponenta

Oblast 6.1
Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových
podniků a firem při zachování principů udržitelného
rozvoje

+1

0

Oblast 6.2
Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem
výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

+1

-1

+2

+2

Oblast 6.3
Udržitelný místní cestovní ruch

Téma č. 6 Místní ekonomika a podnikání
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

• aktualizovaný strategický plán
rozvoje města nově doplněný
o systém hodnocení projektů
• geografická poloha města
• silné zastoupení sektoru služeb
• pestrá ekonomická struktura –dle
velikostního uspořádání podniků
• stabilizovaný a mírně rostoucí počet
aktivních podnikatelů ve městě
• spolupráce města s vybranými
podnikateli na přípravě
mezinárodních projektů
• příspěvková organizace města
„Centrum cestovního ruchu“
• organizace tradičních akcí
• Destinační agentura - regionální
značka České středohoří

• nízká míra komunikace
s podnikateli
• nízký zájem o aktivity MAS
v aktivitách nadmístního významu
• slabé zapojení místní organizace
Hospodářské komory do aktivit
rozvoje podnikání ve městě
• neaktualizované informace na
webových stránkách Hospodářské
a sociální rady ve vazbě na
podporu podnikání ve městě
• blízkost města hl. městu Praze
• nedostatek nabídky aktivit pro
setrvání turistů

Téma č. 6 Místní ekonomika a podnikání
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

• organizace a příprava aktivit
s podnikateli
• využití brownfieldů pro podporu
podnikatelské činnosti
• systému hodnocení projektů
navrhovaných v rámci Strategického
plánu rozvoje města
• prezentace města jako lokality
mnoha podob (Zahrada Čech,
vstupní brána do Českého
Středohoří, blízkost města Terezín)
• rozšíření nabídky aktivit cestovního
ruchu s vícedenním rozměrem pro
posílení návštěvnosti města

• neúspěch města při stimulaci
zájmu podnikatelů o jejich
zapojení
• ekonomický úpadek (recese)
a snížení ekonomického potenciálu
rozvoje města
• v důsledku omezování
disponibilních prostředků se bude
podpora podnikání snižovat
• formální zapojení města a nízké
aktivity v rámci regionální
Hospodářské a sociální rady
• pokles délky ubytování hostů
• slabé propojení aktivit s dalšími
místy cestovního ruchu tak, aby
návštěvník byl nucen zůstat déle

Téma č. 6 Místní ekonomika a podnikání
- podmínky
• Zcela zásadní podmínkou je nutnost posílení míry komunikace města s místními
podnikateli s cílenou podporou podnikatelské činnosti a zaměstnanosti ve městě.
• Zpracování a přijetí závazného Manuálu práce se SPRM, v němž budou určeni
garanti jednotlivých úkolů, způsob provázání SPRM s rozpočtem města a ÚPD,
způsob kontroly realizace SPRM na základně monitoringu indikátorů, způsob
evaluace dokumentu a způsob zapojení veřejnosti (vč. podnikatelů) do realizace
a kontroly plnění záměrů strategie.

Téma č. 6 Místní ekonomika a podnikání - řešení
• podnikatelské fórum => Akční plán spolupráce s podnikateli
• kulatý stůl s podnikateli na témata vzešlá z podnikatelského fóra
• prezentace inovací města v oblasti energetiky na mezinárodním podnikatelském
fóru Ústeckého kraje
• inovované metodiky ke Strategickému řízení, AP SPRM
• marketingové aktivity Centra cestovního ruchu – strategie
• projekt spolupráce MAS

Téma č. 7 Vzdělávání a výchova
Formální hodnocení auditu
Oponent
RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
Konzultant
Josef Herink
Dana Kapitulčinová

Existují připomínky a náměty
k přehlednosti a srozumitelnosti auditu?

NE

Je audit kompletní, dává odpověď na
všechny návodné otázky?

ANO

Využívá audit povinné a doporučené
indikátory?

ANO

Téma č. 7 Vzdělávání a výchova
Celkové hodnocení tématu
Uspokojivý stav tématu vůči UR: bez podmínek
Podoblast

Hodnocení
města

Hodnocení
oponenta

Oblast 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný
rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí
případně jiným zřizovatelem

+1

+1

Oblast 7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících
neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

+1

+1

Oblast 7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy,
osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin)
v problematice rozvoje udržitelného rozvoje a jeho
realizace

+2

+1

Oblast 7.4
Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl
s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

+2

+2

Téma č. 7 Vzdělávání a výchova
SILNÉ STRÁNKY
•

•
•

•
•
•

Formální vzdělávání
školy – naplňování RVP, projekty
škol nad rámec povinností cílené do
všech pilířů UR, spolupráce s
městem, NNO, CHKO atd.
Dětské zastupitelstvo – partner
města
Komplexní přístup k UR v reálném
prostředí na školách v oblasti
energetických úspor, separace
odpadů, nakládání s vodou
Neformální vzdělávání
množství subjektů věnující se VUR
spolupráce škol a NNO
široký prostor pro realizaci
volnočasových aktivit

SLABÉ STRÁNKY
Formální vzdělávání
• není systematicky hodnocena
kvalita a rozsah vzdělávání
• chybí systematizace informací
k UR - zařazení do výročních zpráv
Neformální vzdělávání
• vytvoření platformy pro
spolupráci s podnikatelským
sektorem, NNO
• absence hodnocení vzdělávání
• systematické hodnocení dopadů
akcí

Téma č. 7 Vzdělávání a výchova
PŘÍLEŽITOSTI
• nově obnovený zájem ze strany
centrálních úřadů o programy
k VUR
• využití Sustainable Development
Goals
• kombinace témat VUR s tématy
souvisejícími (přírodovědná
gramotnost, chování v
mimořádných situacích, finanční
gramotnost)

HROZBY
• rozptýlení zájmu o problematiku
UR směrem k dalším iniciativám
(smart cities, green cities)
• revize kurikul ve prospěch jiného
vzdělávacího programu

Téma č. 7 Vzdělávání a výchova - řešení
• rozvoj spolupráce s mládeží – školní fóra
• zavedení systematizace programů k VUR na školách
• platforma spolupráce města, škol a místních podnikatelů
• technický klub mládeže – spolupráce s podnikatelskou sférou
• evaluace úrovně vzdělávání na školách

Téma č. 8 Kultura a místní tradice
Formální hodnocení auditu
Oponent
Tereza Raabová, Ph.D.
Konzultant
MgA. Olga Škochová
Existují připomínky a náměty
k přehlednosti a srozumitelnosti auditu?

NE

Je audit kompletní, dává odpověď na
všechny návodné otázky?

ANO

Využívá audit povinné a doporučené
indikátory?

ANO

Téma č. 8 Kultura a místní tradice
Celkové hodnocení tématu
Uspokojivý stav tématu vůči UR – bez podmínek

Podoblast

Oblast 8.1 Kvalita vztahu města ke kultuře obecně
Oblast 8.2 Vztah k historickému kulturnímu dědictví
Oblast 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které
reagují na potřeby a iniciativy občanů

Hodnocení
města

Hodnocení
oponenta

+1

+1

+2

+2

+2

+2

+1

+1

Oblast 8.4 Atraktivita a vzhled města

Téma č. 8 Kultura a místní tradice
SILNÉ STRÁNKY
• aktivní podpora a rozvoj kultury
• propracovaný systém komunikace
s veřejností
• významná památková rezervace
(příkladná památková péče,
nemovité památky, veřejná
prostranství)
• velmi dobrá kulturní vybavenost
pro místní i pro návštěvníky
• transparentní grantový systém,
nezávislé komise
• mnoho pěveckých sborů úspěšně
reprezentujících doma i v zahraničí

SLABÉ STRÁNKY
• vysoká kvalita kulturní úrovně
není dostatečně podchycena
v SPRM,
chybí samostatný strategický
dokument
• horší orientační označení ve
městě (spolupráce s CCR)
• grantový program památkové
péče není zahrnut na webu
a v publikaci

Téma č. 8 Kultura a místní tradice
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

• provázat oblast kultury na vizi
města z SPRM
• revitalizace pivovaru – doplnění
kulturní nabídky a služeb přilehlých
objektů ve vztahu k budoucnosti
(kulturní a kreativní čtvrť 21. stol.)
• vícezdrojové financování co
největší informovaností o dalších
zdrojích pro rozvoj kulturních
a kreativních průmyslů
• využití trendů v oblasti zážitkového
turistického ruchu a spojení
starého a nového

• destabilizace politické situace
• nejasná dohoda na obsahové
využití pivovaru
• nepochopení či odmítání
inovativních projektů místními
obyvateli
• případné snižování finančních
prostředků určených na kulturu
• nedostatečná evaluace kulturních
organizací a projektů od uživatelů,
škol apod.

Téma č. 8 Kultura a místní tradice - řešení
• spolupráce města a kulturních spolků – 2015 LIKUL
• koncepce rozvoje kultury
• 2016 – pivovar - workshopy - využití - cestovní ruch,
kultura, podnikání
• evaluace kulturních programů
• zveřejnění grantového programu památkové péče na webu
města

Téma č. 9 Sociální prostředí
Formální hodnocení auditu
Oponent
PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.
Konzultant
Kateřina Janečková
Existují připomínky a náměty
k přehlednosti a srozumitelnosti auditu?

NE

Je audit kompletní, dává odpověď na
všechny návodné otázky?

ANO

Využívá audit povinné a doporučené
indikátory?

ANO

Téma č. 9 Sociální prostředí
Celkové hodnocení tématu
Uspokojivý stav tématu vůči UR – bez podmínek
Podoblast

Hodnocení
města

Hodnocení
oponenta

Oblast 8.1 Vytvoření a zavádění programů prevence
a zmírňování chudoby

+1

+1

Oblast 8.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám
a snižování sociální nerovnosti

+2

+2

Oblast 8.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného
bydlení a životních podmínek

+2

+2

Oblast 8.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence
kriminality v obci

+1

+1

Téma č. 9 Sociální prostředí
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

• systematické komunitní plánování
– dobré zasíťování organizací i
města
• podpora NNO a dalších institucí,
které poskytují širokou škálu
relevantních programů podpory
potřebným skupinám obyvatel
• dostatečné kapacity škol a školských
zařízení (včetně služby péče o děti
od 18 měsíců)
• kontinuální navýšení
bezbariérových míst
• šetření spokojenosti obyvatel
• zapojování veřejnosti do dění v obci
• ve městě je velmi dobře rozvinut
systém dobrovolnictví

• chybí systém prostupného bydlení
• existuje podpora nezaměstnaných
osob se zdravotním
znevýhodněním. Poptávka
převyšuje nabídku
• rostoucí kriminalita mezi lety
2012 a 2013 - řešení situace
preventivními programy (nutnost
v tomto trendu pokračovat)

Téma č. 9 Sociální prostředí

PŘÍLEŽITOSTI
• získávání finančních prostředků pro
realizaci projektů ze zdrojů mimo
město (regionální, státní i
mezinárodní úroveň)
• podpora rozvoje nových pracovních
příležitostí, či prostupného bydlení

HROZBY
• lokalizace města v ÚK s vysokou
mírou nezaměstnanosti
• možnost přílivu skupin
obyvatelstva s nízkou mírou
vzdělanosti a vysokou mírou
sociálního vyloučení z kraje

Téma č. 9 Sociální prostředí - řešení
• získání finanční podpory z ministerstva vnitra na výstavbu
víceúčelového hřiště u azylového domu
• zpracování projektové dokumentace k sociálním bytům
• vytvoření skupiny pro nastavení pravidel k přidělování
sociálních bytů

Téma č. 10 Globální odpovědnost
Formální hodnocení auditu
Oponent
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Konzultant
Mgr. Lenka Mařincová

Existují připomínky a náměty
k přehlednosti a srozumitelnosti auditu?

NE

Je audit kompletní, dává odpověď na
všechny návodné otázky?

ANO

Využívá audit povinné a doporučené
indikátory?

ANO

Téma č. 10 Globální odpovědnost
Celkové hodnocení tématu
Uspokojivý stav tématu vůči UR: bez podmínek, excelentní výsledky
Podoblast

Hodnocení
města

Hodnocení
oponenta

Oblast 10.1
Mezinárodní spolupráce měst a obcí

+1

+1

Oblast 10.2
Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně
klimatických změn)

+2

+2

Oblast 10.3
Přístup města ke zmírnění klimatických změn

+2

+2

Téma č. 10 Globální odpovědnost

SILNÉ STRÁNKY
• výrazně pozitivní trend vývoje
u všech indikátorů (kromě 10.1.2.
zahraniční rozvojová spolupráce)
• podpora města k dlouhodobě
udržitelnému rozvoji
• nadstandardní pozornost
strategickému řízení a rozvoji
strategického myšlení u
zaměstnanců MÚ

SLABÉ STRÁNKY
• riziko nedostatku finančních
prostředků na realizaci
plánovaných aktivit
• riziko změny přístupu vedení
města k UR po komunálních
volbách a případné změně
politické reprezentace

Téma č. 10 Globální odpovědnost

PŘÍLEŽITOSTI
• spolupráce s obcemi a s nevládními
organizacemi v ČR i v zahraničí,
které řeší obdobné výzvy
• možnost žádat o finanční
spoluúčast Českou rozvojovou
agenturou v případě realizace
rozvojových projektů
(2015 - ShineBean, SMOČR)
• v případě kategorie „A“ lepší přístup
ke grantům a dotacím pro obce
a města ze strany státu

HROZBY
• hospodářská stagnace ve světě i
ČR, která by mohla omezit
finanční prostředky, kterými
město bude disponovat a tím
i odsunutí problematiky
dlouhodobého UR na vedlejší
kolej
• tlak ze strany občanů na vedení
města řešit akutní, krátkodobé
problémy nikoliv problémy
globální odpovědnosti a UR
(eliminovat systematicky
prováděným vzděláváním
a osvětou)

Téma č. 10 Globální odpovědnost - řešení
• program podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích
• výzva: každoroční vyčleňování určité finanční částky na
projekty rozvojové spolupráce z rozpočtu města s podporou
podnikatelů

Jsme hrdí na to, že naše firma sídlí ve
městě, které klade důraz na
udržitelnost
a navíc to „umí prodat“.

Děkujeme za pozornost!
Tým města Litoměřice

Obhajoba kategorie „A“ MA21
Litoměřice, 14. říjen 2015

Diskuze

