Zápis z komise ZM a MA21
ze dne 28. 2. 2019, kancelář starosty, nám. Husovo 70, Český Brod
Přítomni:






Bc. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný politik, starosta města Český Brod
Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor (zapisovatelka)
Ing. Petr Čermák - veřejný sektor, investiční referent odboru investic
Mgr. Bc. Jana Tůmová – veřejný sektor, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb
Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,

Omluven:
 Petr Fořt - podnikatelský sektor, SKYBRAND s.r.o.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Představení ZM a MA21
Kritéria projektu ZM a MA21 2019 (viz příloha č.1)
Předložení Výroční zprávy ZM a MA21 za 2018 (viz příloha č.2)
Předložení Plánu zlepšení ZM a MA21 na rok 2019 (viz příloha č.3)
Plánovaní akce 02 - 06/2019 ZM a MA21 (viz příloha č.4)
Podrobné představení kampaně Den rodiny - 16.5.2019 (viz příloha č.5)
Diskuze

1. Představení ZM a MA21
P. Ištvániková přítomné provedla agendou ZM a MA21, přiblížila historii, průběh i cíle agend. Viz
https://ma21.cenia.cz/cs-cz/%C3%BAvod.aspx
2. Kritéria projektu ZM a MA21 2019 (viz příloha č.1)
P. Ištvániková přítomné seznámila s kritérii a jejich naplňováním v praxi. Viz.
https://ma21.cenia.cz/Str%C3%A1nkymunicipalit/00235334/tabid/6563/language/csCZ/Default.aspx
3. Předložení Výroční zprávy ZM a MA21 za 2018 (viz příloha č.2)
4. Předložení Plánu zlepšení ZM a MA21 na rok 2019 (viz příloha č.3)
5. Plánovaní akce 02 - 12/2019 ZM a MA21 (viz příloha č.4)
6. Podrobné představení kampaně Den rodiny - 16.5.2019 (viz příloha č.5)
7. Diskuze
V rámci diskuze se přítomni dohodli na následných termínech zasedání komise: červen 2019, září
2019 a prosinec 2019.

Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení
Pro rok 2019

Souhrnné znění

Schváleno
Pracovní skupinou pro místní Agendu 21
při Radě vlády pro udržitelný rozvoj
v prosinci 2018

www.ma21.cz

Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019
Schváleno PS MA21 dne v prosinci 2018

1. TERMÍNY pro dokumentaci a hodnotící akce
Kategorie A
Kategorie B
Kategorie C
termín pro realizátory: přihlášení k obhajobě kategorie A
31.1.2019
aB

Kategorie D

Zájemci

zasedání PS MA21 schválení
uchazečů pro kategorie A a
B

21.2.2019
termín pro realizátory:
28.2.2019 termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k hodnocení přihlášení Auditů UR v
expertním týmem
kategorii C
18.3.2019
otevření IS MA21 pro předkládání důkazů k plnění Kritérií MA21
termín pro realizátory:
31.3.2019
odevzdání Auditů UR k
posouzení experty
31.5.2019
termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k předloženým Auditům UR
20.6.2019
30.6.2019
15.8.2019
15.9.2019
19.9.2019

30.9.2019

10.10.2019
14.10. -25.10.2019
31.10.2019

zasedání PS MA21

termín pro realizátory: úpravy Auditů UR v souladu s připomínkami expertů a
vyrozumění expertů
termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k upraveným auditům
termín pro realizátory: dokončení Auditů UR v souladu s připomínkami expertů
zasedání PS MA21
termín pro experty: poskytnutí výsledného hodnotícího stanoviska k přiděleným
Auditům UR
termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k
plnění Kritérií MA21 v kategorii A a B (pro malé obce,
MAS, mikroregiony)
zveřejnění stanoviska hlavního experta k Auditům UR
Obhajoby v místě
termín pro realizátory: poskytnout PS informaci o plnění termín pro realizátory:
podmínek a doporučení expertního týmu (týká se držitelů ukončení předkládaní
kategorie A a B, kteří mají kategorii udělěnou na více než důkazů k plnění Kritérií
1 rok - Litoměřice, Praha 14, Kopřivnice, Jihlava)
MA21 v kategorii C
zasedání PS MA21 přidělení
kategorií A a B

21.11.2019

30.11.2019

PS

termín pro realizátory:
ukončení předkládaní
důkazů k plnění Kritérií
MA21 v kategorii D

nejzašší termín pro
projevení zájmu o registraci
(pro Zájemce, kteří
neodešlou žádný ukazatel
ke schválení)
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2. KRITÉRIA MA21 a upřesňující Pravidla MA21

Zájemci
ZÁJEMCI • startovací bod • bez formálních struktur či procesů • smyslem je být informován o tom, co MA21 obnáší

Kritérium č. i: Zájem o zápis do evidence MA21
Ukazatel: Vyplnění registračního formuláře do Databáze MA21
kraje

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

Ano/Ne

LIMIT
ADMINISTRÁTOR
DB MA21

-

registrační formulář je evidován pouze 1x (při registraci do IS MA21), dále se údaje neaktualizují, pokud o to Zájemce nepožádá

Kritérium č. ii: Kontaktní osoba MA21 (týká se pouze kategorie zájemci)
Ukazatel: Stanovení kontaktní osoby – zástupce právnické osoby
kraje

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

mikroregiony

MAS

Ano/Ne

LIMIT

Kritérium č. iii: Zpětná vazba o stavu MA21 (týká se pouze kategorie zájemci)
Ukazatel: Pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v Databázi MA21
kraje

obce

MČ

malé obce a MČ
Ano/Ne

LIMIT

Postup při nenaplnění ukazatele: zájemce je deaktivován v DB MA21

ADMINISTRÁTOR

-

je ověřováno 1x v každém kalendářním roce, pokud subjekt nepostoupí do vyšší kategorie
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Kritérium č. iii: Zpětná vazba o stavu MA21 (týká se pouze kategorie zájemci)
Ukazatel: Pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v Databázi MA21
kraje

obce

MČ

malé obce a MČ

mikroregiony

MAS

DB MA21
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Kategorie D
START • organizační zázemí na straně obce, města či regionu • aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování • aktivity
založené na principu partnerství • start vybraných informačních aktivit – články, web, FB
Povinná jsou uvedená Kritéria a Pravidla MA21, doporučení jsou nepovinná. Podrobný popis procesu hodnocení je popsán v Zásadách MA21.

Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21
Ukazatel č. 1.1: Ustanovení odpovědného politika pro MA21
kraje
LIMIT

MČ

malé obce

mikroregiony

-

Ano/Ne
Příjmení, jméno titul:
Funkce:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní tel.:
Pro kraje/obce/MČ/malé obce: Scan výpisu z usnesení zastupitelstva o ustanovení odpovědného politika pro MA21 a
Pro mikroregiony: Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) mikroregionu o ustanovení odpovědného politika pro MA21 a
Pro MAS: Scan výpisu z usnesení hlavního rozhodovacího orgánu MAS ustanovení odpovědného politika pro MA21 a

-

Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno

DOKUMENTACE

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

obce

MAS

-

-

-

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

-

ustanovený politik
pro MA21 může být
ustanovený politik pro MA21 nemůže být současně koordinátorem
ustanovený politik pro MA21 nemůže být současně
současně
MA21
koordinátorem MA21
koordinátorem
MA21
Pro kraje: odpovědný politik pro MA21 musí být členem samosprávy municipality (v případě kraje např. hejtman kraje, náměstek hejtmana kraje, radní kraje, člen rady
kraje)
Pro obce/MČ/malé obce: odpovědný politik pro MA21 musí být členem samosprávy municipality (např. starosta, místostarosta, člen zastupitelstva či rady)
Pro mikroregiony: ustanovený odpovědný politik pro MA21 musí být současně i zvoleným zastupitelem (pro aktuální volební období) v některé obci, která je členem
mikroregionu či svazku obcí
Pro MAS: ustanovený odpovědný politik pro MA21 musí být současně i zvoleným zastupitelem (pro aktuální volební období) v některé obci, která je členem MAS
Pro kraje/obce/MČ/malé obce:
v usnesení zastupitelstva o ustanovení odpovědného politika pro MA21 je nutno uvést, že jeho funkce se nazývá „politik pro místní Agendu 21 nebo MA21“
(v názvu funkce může být kombinováno s dalšími funkcemi).
scan usnesení zastupitelstva o ustanovení odpovědného politika místní Agendy 21 (MA21) je nutné doložit pro každé volební období (tj. po každých řádných
případně mimořádných komunálních volbách)
Pro mikroregiony:
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Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21
Ukazatel č. 1.1: Ustanovení odpovědného politika pro MA21
kraje
-

-

NELZE UZNAT

-

DOPORUČENÍ

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

v usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) mikroregionu o ustanovení odpovědného politika pro MA21 je nutno uvést, že jeho funkce se nazývá
„politik pro místní Agendu 21 nebo MA21“ (v názvu funkce může být kombinováno s dalšími funkcemi).
scan usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) mikroregionu o ustanovení odpovědného politika místní Agendy 21 (MA21) je nutné doložit pro každé
volební období (tj. po každých řádných případně mimořádných komunálních volbách)

Pro MAS:
v potvrzeném usnesení hlavního rozhodovacího orgánu MAS o ustanovení odpovědného politika pro MA21 je nutno uvést, že jeho funkce se nazývá „politik
pro místní Agendu 21 nebo MA21“ (v názvu funkce může být kombinováno s dalšími funkcemi).
scan potvrzeného usnesení hlavního rozhodovacího orgánu MAS o ustanovení odpovědného politika místní Agendy 21 (MA21) je nutné doložit pro každé
volební období (tj. po každých řádných případně mimořádných komunálních volbách)
scan výpisu z usnesení rozhodovacího orgánu MAS o ustanovení odpovědného politika pro MA21, kde ustanovený odpovědný politik pro MA21 musí být
současně i zvoleným zastupitelem (pro aktuální volební období) v některé obci, která je členem MAS
Pro kraje/obce/MČ/malé obce: nelze uznat jako důkaz usnesení rady municipality k ustanovení politika MA21 – je nutno doložit usnesení zastupitelstva (může být
varianta „zastupitelstvo bere na vědomí“)
Pro mikroregiony: nelze uznat jako důkaz usnesení rady mikroregionu k ustanovení politika MA21 – je nutno doložit usnesení hlavního orgánu mikroregionu (může být
varianta „hlavní orgán mikroregionu bere na vědomí“)
Pro MAS: nelze uznat jako důkaz usnesení rady municipality k ustanovení politika MA21 – je nutno doložit usnesení hlavního rozhodovacího orgánu MAS (může být
varianta „bere na vědomí“)
spojit hlasování v zastupitelstvu o ustanovení odpovědného politika se schvalováním deklarace MA21
(viz též Kritérium č. 1 – ukazatel č. 1.4)
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Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21
Ukazatel č. 1.2: Ustanovení koordinátora MA21
kraje
LIMIT

DOKUMENTACE

-

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

-

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA
-

-

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

Ano/Ne
Příjmení, jméno, titul:
Zařazení v rámci úřadu:
Forma pracovního vztahu:
Rok nástupu do funkce:
Kontaktní e-mail, Kontaktní tel.:
Absolvovaní základního školení MŽP k MA21
Pro kraje/obce/MČ/malé obce: Scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o ustanovení koordinátora MA21 nebo scan potvrzené náplně práce koordinátora MA21 a
Pro mikroregiony: Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu o ustanovení koordinátora MA21 nebo
scan potvrzené náplně práce koordinátora MA21 a
Pro MAS: Scan výpisu z usnesení rozhodovacího orgánu MAS o ustanovení koordinátora MA21 nebo scan potvrzené náplně práce koordinátora MA21 a
Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno
Pro kraje/obce/MČ/malé obce: v dokumentaci k ustanovení koordinátora MA21 (usnesení rady/zastupitelstva nebo náplň práce) je nutno uvést, že funkce se nazývá
„koordinátor místní Agendy 21 nebo MA21“ (v názvu funkce může být kombinováno s dalšími funkcemi)
Pro mikroregiony: v dokumentaci k ustanovení koordinátora MA21 (usnesení hlavního orgánu/např. valné hromady/nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu
nebo náplň práce) je nutno uvést, že funkce se nazývá „koordinátor místní Agendy 21 nebo MA21“ (v názvu funkce může být kombinováno s dalšími funkcemi)
Pro MAS: v dokumentaci k ustanovení koordinátora MA21 (usnesení rozhodovacího orgánu MAS nebo náplň práce) je nutno uvést, že funkce se nazývá „koordinátor
místní Agendy 21 nebo MA21“ (v názvu funkce může být kombinováno s dalšími funkcemi)
pro jeden subjekt musí být ustanoven pouze jeden koordinátor místní Agendy 21
je nutno uvést rok nástupu koordinátora do funkce
v roce nástupu do funkce koordinátor absolvuje základní školení MŽP k MA21
ustanovený
koordinátor pro
místní Agendu
21 může být
ustanovený koordinátor pro místní Agendu 21 nemůže
starosta nebo
ustanovený koordinátor pro místní Agendu 21 nemůže být současně
být současně aktivním (tj. schváleným) politikem pro
jiný zastupitel
aktivním (tj. schváleným) politikem pro místní Agendu 21
místní Agendu 21
této malé obce
(v takovém
případě není
vyžadován
pracovní vztah)
Pro kraje: koordinátor je pracovníkem realizátora MA21, tj. úřadu kraje
Pro obce/MČ/malé obce: koordinátor je pracovníkem realizátora MA21, tj. úřadu municipality
Pro mikroregiony: koordinátor je pracovníkem realizátora MA21, tj. kanceláře mikroregionu;
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Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21
Ukazatel č. 1.2: Ustanovení koordinátora MA21
kraje
-

NELZE UZNAT

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

Pro MAS: koordinátor je pracovníkem realizátora MA21, tj. kanceláře MAS;
DPČ jsou uznávány jako důkaz o tom, že koordinátor je
DPČ a DPP jsou uznávány jako důkazy o tom, že koordinátor je pracovníkem realizátora MA21
pracovníkem realizátora MA21
- smlouva o koordinaci mezi subjektem/municipalitou realizujícím MA21 a externí organizací není důkazem o kvalitním organizačním zajištění MA21
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Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21
Ukazatel č. 1.3: Existence neformální skupiny pro MA21 [může být i oficiální orgán – viz Kritérium 6]
kraje

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

Ano/Ne

LIMIT

Název skupiny pro MA21:
Datum ustanovení skupiny pro MA21:

DOKUMENTACE
PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

-

Elektronická verze seznamu členů skupiny pro MA21 s uvedením sektorů /veřejného, neziskového i komerčního/ a subjektů, které členové zastupují

-

v názvu neformální skupiny je nutno uvést „pro místní Agendu 21 nebo MA21“ (v názvu může být kombinováno s dalšími programy)
zveřejňovat zápisy ze schůzí případně výtah z jednání neformální skupiny na webu MA21, neformální skupina se musí sejít alespoň jedenkrát v průběhu roku
v přehledu členů skupiny pro MA21 jsou uvedena jména členů a subjekty, které zastupují (pozn. v případě právnických osob se uvádí název organizace včetně
právní formy, v případě fyzických osob, podnikajících na základě živnostenského oprávnění se uvádí zkratka OSVČ.); současně je v přehledu uvedeno, jaký
sektor jednotliví členové reprezentují / veřejná správa, neziskový sektor a komerční sektor /; musejí být zastoupeny současně všechny 3 sektory; jeden člen
může zastupovat pouze jeden sektor

-

přehled členů musí být potvrzen ze strany kraje (např. podpisem politika MA21)
pro každé volební období (řádné či mimořádné) krajů je nutno znovu doložit seznam členů neformální skupiny pro MA21.

Pro kraje:

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

DOPORUČENÍ

Pro obce/MČ/malé obce:
přehled členů musí být potvrzen ze strany municipality (např. podpisem politika MA21)
pro každé volební období (řádné či mimořádné) obcí je nutno znovu doložit seznam členů neformální skupiny pro MA21.
Pro mikroregiony:
přehled členů musí být potvrzen ze strany mikroregionu (např. podpisem politika MA21)
pro každé volební období (řádné či mimořádné) je nutno znovu doložit seznam členů neformální skupiny pro MA21. V případě mikroregionů je nutné znovu
doložit seznam členů pro každé volební období (tj. po každých řádných případně mimořádných komunálních volbách).
Pro MAS:
přehled členů musí být potvrzen ze strany MAS (např. podpisem politika MA21)
pro každé volební období (řádné či mimořádné) obcí a krajů je nutno znovu doložit seznam členů neformální skupiny pro MA21. V případě MAS je nutné
znovu doložit seznam členů pro každé volební období (tj. po každých řádných případně mimořádných komunálních volbách).
v případě, že realizátor usiluje o Kategorie C, B, A: vyplnit a nechat administrátorem schválit nejprve Kritérium 6.1. (Kritérium 1.3 pak již nebude vyžadováno, protože je
nahrazeno splněním vyššího Kritéria)
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Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21
Ukazatel č. 1.4: Schválení Deklarace k MA21
Dle subjektu (zastupitelstvem kraje)/(zastupitelstvem města/obce/MČ)/(hlavním orgánem – např. valnou hromadou mikroregionu)/(v území působnosti MAS)
kraje
obce
MČ
malé obce
mikroregiony
MAS
Ano/Ne

LIMIT
DOKUMENTACE

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

-

Název dokumentu:
Datum schválení dokumentu:
Pro kraje/obce/MČ/malé obce: Scan výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení dokumentu a
Pro mikroregiony: Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) mikroregionu o schválení dokumentu a
Pro MAS: Scan výpisu z usnesení hlavního rozhodovacího orgánu MAS o schválení dokumentu a
Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno
Elektronická verze dokumentu
schválený dokument musí obsahově odpovídat vzorovému znění, schválenému PS (vzorový text je k dispozici ke stažení na webu www.ma21.cz v sekci Dokumenty – Aktuální
dokumenty k MA21). Znění dokumentu může být rozšířeno o další text, v případě, kombinace s dalšími programy. Schválený text je závazný pouze pro nově schvalované
dokumenty, aktuálně platné dokumenty není třeba měnit.

Pro kraje/obce/MČ/malé obce:

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

-

nelze uznat jako důkaz usnesení rady subjektu k Deklaraci MA21 – je nutno doložit usnesení zastupitelstva

Pro mikroregiony:
-

nelze uznat jako důkaz usnesení jiného příslušného orgánu mikroregionu (např. rady) k Deklaraci MA21 – je nutno doložit usnesení hlavního orgánu mikroregionu

Pro MAS:
-

ADMINISTRÁTOR
DB MA21
DOPORUČENÍ

nelze uznat jako důkaz usnesení jiného příslušného orgánu MAS (např. rady) k Deklaraci MA21 – je nutno doložit usnesení hlavního rozhodovacího orgánu MAS
-

-

je ověřováno pouze 1x (při vstupu subjektu do kategorie D)

Zvážit opětovné předložení Deklarace ke schválení novému zastupitelstvu na začátku každého nového volebního období
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Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019
Schváleno PS MA21 dne v prosinci 2018

Kritérium č. 2: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
Ukazatel č. 2.1: Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
kraje
LIMIT
DOKUMENTACE

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

NELZE UZNAT

obce

MČ

Minimálně 2 plánovací akce za rok
Název plánovací akce 1, Téma/obsah akce 1, Termín akce:
Název plánovací akce 2, Téma/obsah akce 2, Termín akce:
Elektronická verze zápisu nebo záznamu k proběhlé plánovací
akci 1
Fotodokumentace – nepovinná příloha
-

DOPORUČENÍ

-

POZNÁMKA

-

malé obce

mikroregiony

MAS

Minimálně 1 plánovací akce za rok
Název plánovací akce 1, Téma/obsah akce 1, Termín akce:

-

Elektronická verze zápisu nebo záznamu k proběhlé plánovací akci 1
Fotodokumentace – nepovinná příloha

Elektronická verze zápisu nebo záznamu k proběhlé plánovací
akci 2
Fotodokumentace – nepovinná příloha
důkazem může být tisková zpráva nebo scan novinového článku, pokud je uveden zdroj informace (název média) a datum zveřejnění
výstup z akce, použitý jako důkaz musí obsahovat přesnou informaci, co bylo předmětem plánování a jaké závěry nebo závazky byly přijaty
nelze uznat jako důkaz pozvánku na akci
z důvodu kvalitativních nároků na komunitní plánování nelze uznat jako důkaz akce těchto typů: běžné schůze a jiná běžná diskusní a informační setkání s veřejností;
prezentace připravovaných záměrů a projektů bez možnosti veřejnosti ovlivnit jejich další realizaci; dny otevřených dveří; ap.
nelze uznat schůzku komise MA21 ani jiné komise jako důkaz komunitního plánování
nelze uznávat ankety a dotazníková šetření jako důkaz zapojení veřejnosti do procesu rozhodování v kvalitě MA21 (jsou nutná osobní setkání v rámci diskusí a
projednávání záměrů či problémů)
projednávat důležité projekty a záměry s širokou veřejností technikami komunitního plánování (např. otevřené kulaté stoly) v etapě, kdy lze názory veřejnosti
promítnout do realizace akcí
realizovat speciální kurz (trénink) pro pracovníky úřadu ke komunikaci s veřejností a komunitnímu projednávání záměrů
v rámci kulatých stolů otevřít speciální možnost zapojení mládeže, např. speciálními kulatými stoly s mládeží nebo „mladým fórem“ viz např. celostátní přehled:
http://dataplan.info/cz/home/fora-mlada?rok=2014
Smyslem je uplatnění libovolné metody zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování. Nastartování procesu budování partnerství (participace).
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Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019
Schváleno PS MA21 dne v prosinci 2018

Kritérium č. 3: Prezentace činností a výstupů MA21
Ukazatel č. 3.1: Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
kraje
LIMIT
DOKUMENTACE
NEZBYTNÁ
PODMÍNKA
NELZE UZNAT
DOPORUČENÍ

-

-

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

Informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu
Webový odkaz na stránku s informacemi o MA21
zveřejňovat na webu MA21 zápisy ze schůzí, případně výtahy z jednání neformální skupiny MA21/ oficiálního orgánu MA21
v názvu úvodní webové stránky (musí se jednat o podstránku oficiálního webu municipality/subjektu – tj. kraje/obce/MČ/malé obce/mikroregionu/MAS) s
informacemi o MA21 je nutno uvést, že webová stránka je k tématu „místní Agenda 21 nebo MA21“. Hlavní stránka obce musí obsahovat přímý odkaz na podstránku
s informacemi o MA21 (v názvu může být kombinováno s dalšími programy)
nelze uznat jako důkaz web MA21, kde není minimálně jedna informace o aktivitách MA21 v aktuálním kalendářním roce
zajistit speciální jednoduchou webovou adresu („alias“) přímo na web MA21

Kritérium č. 3: Prezentace činností a výstupů MA21
Ukazatel č. 3.2: Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích
kraje
LIMIT
DOKUMENTACE

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)
NEZBYTNÁ
PODMÍNKA
NELZE UZNAT

-

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

Minimálně 4 zprávy v médiích za rok
Minimálně 2 zprávy v médiích za rok
Název článku 1, Datum publikování článku 1, Název média:
Název článku 2, Datum publikování článku 2, Název média:
Název článku 1, Datum publikování článku 1, Název média:
Název článku 3, Datum publikování článku 3, Název média:
Název článku 2, Datum publikování článku 2, Název média:
Název článku 4, Datum publikování článku 4, Název média:
Scan článku 1
Scan článku 2
Scan článku 1
Scan článku 3
Scan článku 2
Scan článku 4
jako důkaz jsou uznávány scany či screenshoty článku k MA21, odkazy na videoreportáže, případně sdělení, vždy s uvedením zdroje informace (název média) a datum
zveřejnění
nelze uznat jako důkaz mediální článek, u kterého není uveden zdroj informace (název média) a datum zveřejnění
nelze uznat jako důkaz odkaz na web; musí vždy být vložen scan článku, výjimkou jsou odkazy na videoreportáže
nelze uznat jako důkaz printscreen z webových stránek municipality/subjektu (tj. kraje/obce/MČ/malé obce/mikroregiony/MAS), může být printscreen z elektronické
verze místního periodika
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Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019
Schváleno PS MA21 dne v prosinci 2018

Kritérium č. 4: Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, nevládního sektoru a podnikatelského sektoru
Ukazatel č. 4.1: Společné zapojení zástupců nevládního sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
kraje

obce

MČ

malé obce
(povinné až při
postupu do
Kategorie C)

mikroregiony

MAS

Minimálně 1 společná aktivita se zapojením všech tří sektorů za rok,
nebo minimálně 1 společná aktivita veřejného a podnikatelského a 1 společná aktivita veřejného a neziskového sektoru za rok

LIMIT

Název společné aktivity 1:
Téma/obsah aktivity 1:

DOKUMENTACE

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)
NEZBYTNÁ
PODMÍNKA
NELZE UZNAT

-

Název společné aktivity 2:
Téma/obsah aktivity 2:
Elektronická zpráva o společné aktivitě zástupců nevládního, veřejného a podnikatelského sektoru (aktivita 1)
Elektronická zpráva o společné aktivitě zástupců nevládního, veřejného a podnikatelského sektoru (aktivita 2)
jako důkaz je uznáváno: tisková zpráva, scan článku z tisku, scan článku z webu, scan plakátu pozvánky, video, foto, smlouva s partnery (ve všech případech musejí být
uvedeny spolupracující organizace ze všech 3 sektorů; v případě článků vždy uvádět zdroj a datum zveřejnění)
v popisu položky v Databázi „Téma/obsah aktivity“ je nutno uvést za každý zapojený sektor minimálně jeden subjekt s informací, jaký sektor reprezentuje (např. „veř.
správa: Město, podnik.: XY a.s., nezisk.: YZ z.s.“)
malé obce tento ukazatel povinně vykazují až při postupu do kategorie C. Pro získání kategorie D je ukazatel pro malé obce nepovinný.
nelze uznat jako důkaz pouhý seznam členů komise či neformální skupiny
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Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019
Schváleno PS MA21 dne v prosinci 2018

Kritérium č. 5: Sledování a hodnocení procesu MA21
Ukazatel č. 5.1: Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21: (radou nebo zastupitelstvem
kraje/města/obce/MČ)/(hlavním orgánem – např. valnou hromadou nebo jiným příslušným orgánem mikroregionu)/(v území působnosti MAS)

kraje

malé obce

mikroregiony

MAS

-

Elektronická verze dokumentu
- Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno

DOKUMENTACE

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

MČ

Ano/Ne
Název zprávy/akčního plánu:
Datum projednání zprávy/akčního plánu:
Pro kraje/obce/MČ/malé obce: Scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o schválení dokumentu a
Pro mikroregiony: Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu o schválení dokumentu a
Pro MAS: Scan výpisu z usnesení rozhodovacího orgánu MAS o schválení dokumentu a

LIMIT

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

obce

Pro kraje/obce/MČ/malé obce:
usnesením rady nebo zastupitelstva jsou schváleny „Plán zlepšování MA21“ na aktuální kalendářní rok a „Hodnotící zpráva MA21“ za minulý kalendářní rok;
a
Pro mikroregiony:
usnesením hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu jsou schváleny „Plán zlepšování MA21“ na aktuální
kalendářní rok a „Hodnotící zpráva MA21“ za minulý kalendářní rok; a
Pro MAS:
usnesením příslušného rozhodovacího orgánu MAS jsou schváleny „Plán zlepšování MA21“ na aktuální kalendářní rok a „Hodnotící zpráva MA21“ za minulý
kalendářní rok; a
-

ve struktuře Plánu zlepšování MA21 musejí být zřetelně oddělené opakující se činnosti od těch, které představují skutečné zlepšení oproti minulému
období.
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Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019
Schváleno PS MA21 dne v prosinci 2018

Kategorie C
STABILIZACE • politické zastřešení procesu MA21 • schválení oficiálního dokumentu k MA21 • začlenění MA21 do oficiální organizační
struktury úřadu • vyšší míra zapojení a aktivní účasti občanů
Povinná jsou uvedená Kritéria a Pravidla MA21 doporučení jsou nepovinná. Podrobný popis procesu hodnocení, včetně stanovení stupně pokročilosti pro kategorii C, je popsán v Zásadách MA21.

Kritérium č. 6: Oficiální orgán samosprávy/mikroregionu/MAS pro MA21
Ukazatel č. 6.1: Ustanovení/existence oficiálního orgánu MA21 (orgánu rady/zastupitelstva)//(hlavního orgánu – např. valné hromady nebo jiného příslušného
orgánu mikroregionu)//(orgánu MAS) pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
kraje

malé obce

mikroregiony

MAS

-

Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno
Elektronická verze seznamu členů oficiálního orgánu pro MA21 s uvedením sektorů /veřejného, neziskového i komerčního/ a subjektů, které členové zastupují

DOKUMENTACE
-

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

MČ

Min. 1 zástupce z každého sektoru
/speciální pravidlo pro kraje – viz níže/
Název orgánu:
Datum ustavení orgánu
Pro kraje/obce/MČ/malé obce: Scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o ustanovení nebo pověření orgánu pro MA21 a
Pro mikroregiony: Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu o ustanovení nebo pověření orgánu pro
MA21 a
Pro MAS: Scan výpisu z usnesení rozhodovacího orgánu MAS o ustanovení nebo pověření orgánu pro MA21 a

LIMIT

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

obce

Pro kraje/obce/MČ/malé obce:
v názvu orgánu rady (tj. komise) nebo zastupitelstva (tj. výboru) pro sledování postupu je nutno uvést „komise/výbor pro místní Agendu 21 nebo MA21“ (v
názvu může být kombinováno s dalšími programy)
v přehledu členů oficiálního orgánu pro MA21 (komise rady, příp. výbor zastupitelstva) jsou uvedena jména členů a subjekty, které zastupují; současně je v
přehledu uvedeno, jaký sektor jednotliví členové reprezentují /veřejnou správu, neziskový sektor či komerční sektor/; musejí být zastoupeny současně
všechny 3 sektory; jeden člen může zastupovat pouze jeden sektor
pro každé volební období (řádné či mimořádné) je nutno znovu doložit usnesení a aktualizovanou verzi seznamu členů oficiálního orgánu pro MA21; (v názvu
může být kombinováno s dalšími programy)
Komise se musí sejít k oficiálnímu jednání alespoň jedenkrát v průběhu roku
informace z jednání orgánu MA21 (zápisy ze schůzí, případně výtah z jednání) jsou zveřejňovány na webu MA21 kraje/municipality (na webu MA21 musí být
uveřejněn alespoň jeden zápis/výtah z jednání z aktuálního kalendářního roku),
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Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019
Schváleno PS MA21 dne v prosinci 2018

Kritérium č. 6: Oficiální orgán samosprávy/mikroregionu/MAS pro MA21
Ukazatel č. 6.1: Ustanovení/existence oficiálního orgánu MA21 (orgánu rady/zastupitelstva)//(hlavního orgánu – např. valné hromady nebo jiného příslušného
orgánu mikroregionu)//(orgánu MAS) pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
kraje

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

Pro mikroregiony:
v názvu orgánu mikroregionu pro sledování postupu je nutno uvést „komise/výbor pro místní Agendu 21 nebo MA21“ (v názvu může být kombinováno s
dalšími programy)
v přehledu členů oficiálního orgánu mikroregionu pro MA21 (komise mikroregionu, příp. výbor hlavního orgánu/např. valné hromady/mikroregionu) jsou
uvedena jména členů a subjekty, které zastupují; současně je v přehledu uvedeno, jaký sektor jednotliví členové reprezentují /veřejnou správu, neziskový
sektor či komerční sektor/; musejí být zastoupeny současně všechny 3 sektory; jeden člen může zastupovat pouze jeden sektor
pro každé volební období (řádné či mimořádné) je nutno znovu doložit usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu
mikroregionu a aktualizovanou verzi seznamu členů oficiálního orgánu mikroregionu; (v názvu může být kombinováno s dalšími programy)
informace z jednání orgánu MA21 (zápisy ze schůzí, případně výtah z jednání) jsou zveřejňovány na webu MA21 mikroregionu (na webu MA21 musí být
uveřejněn alespoň jeden zápis/výtah z jednání z aktuálního kalendářního roku)
Pro MAS:
v názvu orgánu MAS pro sledování postupu je nutno uvést „komise/výbor pro místní Agendu 21 nebo MA21“ (v názvu může být kombinováno s dalšími
programy)
v přehledu členů oficiálního orgánu MAS pro MA21 (komise MAS, příp. výbor hlavního rozhodovacího orgánu MAS) jsou uvedena jména členů a subjekty,
které zastupují; současně je v přehledu uvedeno, jaký sektor jednotliví členové reprezentují /veřejnou správu, neziskový sektor či komerční sektor/; musejí
být zastoupeny současně všechny 3 sektory; jeden člen může zastupovat pouze jeden sektor
pro každé volební období (řádné či mimořádné) je nutno znovu doložit usnesení rozhodovacího orgánu MAS a aktualizovanou verzi seznamu členů oficiálního
orgánu MAS pro MA21; (v názvu může být kombinováno s dalšími programy)
informace z jednání orgánu MA21 (zápisy ze schůzí, případně výtah z jednání) jsou zveřejňovány na webu MA21 MAS (na webu MA21 musí být uveřejněn
alespoň jeden zápis/výtah z jednání z aktuálního kalendářního roku)
Pouze v kategorii C (základní podmínka):
o zasedání krajského orgánu pro
MA21 krajský koordinátor
pravidelně informuje všechny
realizátory MA21 v kraji (např.
rozesílkou zápisu, případně jeho
zveřejněním na webu); tuto
skutečnost uvede do zápisu
krajský koordinátor MA21
informuje všechny obce o MA21 na
celokrajském setkání (např. setkání
starostů), pokud se takové setkání v
kraji realizuje; tuto skutečnost
uvede do zápisu
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Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019
Schváleno PS MA21 dne v prosinci 2018

Kritérium č. 6: Oficiální orgán samosprávy/mikroregionu/MAS pro MA21
Ukazatel č. 6.1: Ustanovení/existence oficiálního orgánu MA21 (orgánu rady/zastupitelstva)//(hlavního orgánu – např. valné hromady nebo jiného příslušného
orgánu mikroregionu)//(orgánu MAS) pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
kraje
-

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

informovat nejen na setkání
starostů, ale také na setkání
tajemníků (v návaznosti na
Strategický rámec rozvoje veřejné
správy, kde MV uvádí MA21 jako
jednu ze základních metod kvality)

DOPORUČENÍ

Kritérium č. 7: Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
Ukazatel č. 7.1: Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility, osvětové akce k dílčím tématům UR)
kraje
LIMIT

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

-

Minimálně 1 aktivita za rok
Název aktivity:
Datum konání aktivity:
Pořadatel aktivity:
Partneři aktivity:
Odhad počtu účastníků:
Způsob zapojení kraje/obce/města/MČ/malé obce/mikroregionu/MAS:
Elektronická verze tiskové zprávy k proběhlé aktivitě
Fotodokumentace - nepovinná příloha

-

jako důkaz je uznáváno: tisková zpráva, scan článku z tisku, scan článku z webu, scan plakátu nebo pozvánky (v případě článků vždy uvádět zdroj a datum zveřejnění)
je uznáváno pouze jako nepovinné doplňkové informace: video, foto, smlouva s partnery,

DOKUMENTACE

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)
NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

obce
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Kritérium č. 7: Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
Ukazatel č. 7.2: Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost
kraje

obce

MČ

malé obce
(NEPOVINNÉ)

mikroregiony
(NEPOVINNÉ)

MAS
(NEPOVINNÉ)

*

LIMIT

DOKUMENTACE

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

-

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

NELZE UZNAT
DOPORUČENÍ

Minimálně 1 vzdělávací akce za rok
______________________________________________________
*
Pokud je v daném roce splněn ukazatel 7.3, ukazatel č. 7.2 není třeba vyplňovat.
Název vzdělávací akce:
Datum konání vzdělávací akce:
Pořadatel vzdělávací akce:
Partneři vzdělávací akce:
Počet účastníků:
Elektronická verze tiskové zprávy / článku k proběhlé vzdělávací akci
CV lektora
Anotace přednesené prezentace k udržitelnému rozvoji a MA21
Prezentace – nepovinná příloha
vždy se jedná o vzdělávací akci, zahrnující odborné vysvětlení pojmu „udržitelný rozvoj“, který přednáší kvalifikovaný lektor
jako důkaz je uznáváno: tisková zpráva / scan článku s jednoznačným názvem vzdělávacího semináře + přesný datum konání a jménem lektora (vždy uvádět datum
konání akce, u článků název média), profesní životopis lektora a anotaci přednášky
obsahově musí akce zahrnout předepsané minimum informací v souladu s „Minimem k UR“

Minimální požadavky na obsah vzdělávací akce (např. přednášky, semináře) s ohledem na splnění požadavku na odborné vysvětlení pojmu udržitelný rozvoj.
1. Tematické zaměření přednášky
a) Přednáška má být věnována tématu udržitelného rozvoje (UR) obecně, případně místní Agendě 21 jako metodě pro uplatňování zásad UR ve veřejné správě.
b) Hlavní část přednášky může být zaměřena na některé z konkrétních souvisejících témat, např. energetika, doprava, územní rozvoj a další, tyto musejí být ovšem vždy
pojímané v kontextu UR.
c) V případě, že je přednáška zaměřena na konkrétní související téma, je nutné dodržet poměr času věnovaného UR obecně vůči konkrétnímu tématu. Minimálně jedna třetina
celkového času musí být věnována problematice UR a dvě třetiny času pak konkrétnímu dílčímu tématu.
2. Požadavky na obsah obecné části o UR
a) Vysvětlení pojmu by mělo zahrnout stručnou historii, základní principy a metody hodnocení (cíle a indikátory) se zaměřením na aktuální národní a mezinárodní iniciativy
(zejména SDG's a strategický rámec Česká republika 2030).
za naplnění Kritéria není uznáváno pořádání osvětové akce (viz ukazatel 7.1); vzdělávací seminář k udržitelnému rozvoji však může být součástí některé z akcí (např.
Týdne udržitelného rozvoje, Týdne mobility apod.)
pro vzdělávací akce je možné vybírat doporučené lektory dle seznamu, který odborně garantuje Výbor RVUR pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji
zaměřit se na semináře pro školy k tématu UR
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Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019
Schváleno PS MA21 dne v prosinci 2018

Kritérium č. 7: Informace a vzdělávání k UR a MA21
Ukazatel č. 7.3: Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad a samosprávu
kraje
LIMIT

-

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

DOPORUČENÍ

MČ

malé obce
(NEPOVINNÉ)

mikroregiony

MAS

Minimálně 1 vzdělávací akce v průběhu aktuálního volebního období
Název vzdělávací akce:
Datum konání vzdělávací akce:
Pořadatel vzdělávací akce:
Partneři vzdělávací akce:
Počet účastníků:

DOKUMENTACE

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

obce

Scan pozvánky pro úředníky
CV lektora
Anotace přednesené prezentace k udržitelnému rozvoji a MA21
Prezentace – nepovinná příloha
vždy se jedná o vzdělávací akci, zahrnující odborné vysvětlení pojmu „udržitelný rozvoj“, který přednáší kvalifikovaný lektor
jako důkaz je uznáváno: tisková zpráva / scan článku / pozvánka s jednoznačným názvem vzdělávacího semináře + přesný datum konání a jménem lektora (vždy
uvádět datum konání akce, u článků název média), profesní životopis lektora a anotaci přednášky
obsahově musí akce zahrnout předepsané minimum informací v souladu s „Minimem k UR“

Minimální požadavky na obsah vzdělávací akce (např. přednášky, semináře) s ohledem na splnění požadavku na odborné vysvětlení pojmu udržitelný rozvoj.
1. Tematické zaměření přednášky
a) Přednáška má být věnována tématu udržitelného rozvoje (UR) obecně, případně místní Agendě 21 jako metodě pro uplatňování zásad UR ve veřejné správě.
b) Hlavní část přednášky může být zaměřena na některé z konkrétních souvisejících témat, např. energetika, doprava, územní rozvoj a další, tyto musejí být ovšem vždy
pojímané v kontextu UR.
c) V případě, že je přednáška zaměřena na konkrétní související téma, je nutné dodržet poměr času věnovaného UR obecně vůči konkrétnímu tématu. Minimálně jedna třetina
celkového času musí být věnována problematice UR a dvě třetiny času pak konkrétnímu dílčímu tématu.
2. Požadavky na obsah obecné části o UR
a) Vysvětlení pojmu by mělo zahrnout stručnou historii, základní principy a metody hodnocení (cíle a indikátory) se zaměřením na aktuální národní a mezinárodní iniciativy
(zejména SDG's a strategický rámec Česká republika 2030).
pro vzdělávací akce je možné vybírat doporučené lektory dle seznamu, který odborně garantuje Výbor RVUR pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji
vzdělávací akci uspořádat rok následující po volbách
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Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019
Schváleno PS MA21 dne v prosinci 2018

Kritérium č. 8: Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy
Ukazatel č. 8.1: Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z kom. plánování: (radou nebo zastupitelstvem města/obce)/(hlavního orgánu – např.
valnou hromadou nebo příslušným orgánem mikroregionu)/(příslušným rozhodovacím orgánem MAS)

Znění ukazatele pouze pro kraje
Ukazatel č. 8.1: Schválení systému finanční podpory realizátorů MA21 v území kraje
kraje
LIMIT
DOKUMENTACE

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

Minimálně 1x za rok
/speciální pravidlo pro kraje – viz níže/
Projekt / aktivita:
Oblast využití finanční podpory:
Pro kraje:
Scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o schválení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 a
Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno
nebo
jiný doklad o přidělení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 z rozpočtu kraje
důkaz, že aktivita vzešla z komunitního plánování

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

Pro obce/MČ/malé obce:
Scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o schválení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 a
Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno
nebo
jiný doklad o přidělení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 z rozpočtu municipality
důkaz, že aktivita vzešla z komunitního plánování
Pro mikroregiony:
Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu o schválení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21
a
Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno
nebo
jiný doklad o přidělení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 z rozpočtu mikroregionu
důkaz, že aktivita vzešla z komunitního plánování
Pro MAS:
Scan výpisu z usnesení příslušného rozhodovacího orgánu MAS o schválení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 a
Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno
nebo
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Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019
Schváleno PS MA21 dne v prosinci 2018

Kritérium č. 8: Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy
Ukazatel č. 8.1: Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z kom. plánování: (radou nebo zastupitelstvem města/obce)/(hlavního orgánu – např.
valnou hromadou nebo příslušným orgánem mikroregionu)/(příslušným rozhodovacím orgánem MAS)

Znění ukazatele pouze pro kraje
Ukazatel č. 8.1: Schválení systému finanční podpory realizátorů MA21 v území kraje
kraje

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

jiný doklad o přidělení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 z rozpočtu MAS
důkaz, že aktivita vzešla z komunitního plánování
Pro kraje:
vždy se má jednat o výdaj z rozpočtu kraje
uvedené pravidlo platí i v případě důkazu prostřednictvím systému finanční podpory (je nutno doložit podporu konkrétní aktivity, po které je poptávka z výše
uvedených forem komunitního plánování)
Pro obce/MČ/malé obce:
vždy se má jednat o výdaj z rozpočtu municipality
uvedené pravidlo platí i v případě důkazu prostřednictvím systému finanční podpory (je nutno doložit podporu konkrétní aktivity, po které je poptávka z výše
uvedených forem komunitního plánování)
Pro mikroregiony:
vždy se má jednat o výdaj z rozpočtu mikroregionu
uvedené pravidlo platí i v případě důkazu prostřednictvím systému finanční podpory (je nutno doložit podporu konkrétní aktivity, po které je poptávka z výše
uvedených forem komunitního plánování)

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

Pro MAS:
vždy se má jednat o výdaj z rozpočtu MAS
uvedené pravidlo platí i v případě důkazu prostřednictvím systému finanční podpory (je nutno doložit podporu konkrétní aktivity, po které je poptávka z výše
uvedených forem komunitního plánování)
Pro obce/MČ/malé obce:
-

musí být prokázáno, že se jedná o podporu z rozpočtu municipality pro realizaci MA21 prostřednictvím
financování aktivit, které reagují na komunitní plánování: např. řešení ověřeného problému z veřejného fóra
k UR nebo z jiného komunitního plánování (aktivita vyhlašovaná přímo na veřejném fóru; aktivita
participativního rozpočtu; ap.)

Pro mikroregiony:
-

musí být prokázáno, že se jedná o podporu z rozpočtu municipality pro realizaci MA21 prostřednictvím
financování aktivit, které reagují na komunitní plánování např. řešení ověřeného problému z veřejného fóra
k UR nebo z jiného komunitního plánování (aktivita vyhlašovaná přímo na veřejném fóru; aktivita
participativního rozpočtu; ap.)

Pro MAS:
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Kritérium č. 8: Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy
Ukazatel č. 8.1: Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z kom. plánování: (radou nebo zastupitelstvem města/obce)/(hlavního orgánu – např.
valnou hromadou nebo příslušným orgánem mikroregionu)/(příslušným rozhodovacím orgánem MAS)

Znění ukazatele pouze pro kraje
Ukazatel č. 8.1: Schválení systému finanční podpory realizátorů MA21 v území kraje
kraje

obce

MČ
-

NELZE UZNAT

malé obce

mikroregiony

MAS

musí být prokázáno, že se jedná o podporu z rozpočtu MAS pro realizaci MA21 prostřednictvím financování
aktivit, které reagují na komunitní plánování: např. řešení ověřeného problému z veřejného fóra k UR nebo z
jiného komunitního plánování (aktivita vyhlašovaná přímo na veřejném fóru; aktivita participativního
rozpočtu; ap.)

Pouze v kategorii C (základní podmínka):
je vyžadován systém finanční
podpory pro motivaci realizátorů
MA21 v území kraje k postupu
podle kritérií MA21
za naplnění Kritéria není uznáváno navýšení některé provozní položky v rozpočtu kraje/obce/MČ/města/malé obce/mikroregionu/MAS, i když reaguje na poptávku z
veřejného plánování (např. navýšení prostředků na údržbu zeleně)
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Kritérium č. 9: Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR
Ukazatel č. 9.1: Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace:
1 zjišťování potřeb
2 konzultace návrhu
3 prezentace výsledného řešení
kraje
(povinné až při postupu do
Kategorie B)
LIMIT

Pouze v kategorii B
minimálně 1 x za 2 roky

obce

MČ

minimálně 1 plánovací akce za rok

DOKUMENTACE
PŘÍLOHA
(DŮKAZ)
NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

Pouze v kategorii B
minimálně 1 x za 2 roky
Název plánovací akce
Téma/obsah akce
Datum konání akce:

mikroregiony

MAS

minimálně 1 plánovací akce za rok

-

Elektronická verze zápisu nebo záznamu k proběhlé plánovací akci.
Fotodokumentace – nepovinná příloha

-

Zápis, nebo záznam z proběhlé akce musí obsahovat přesnou informaci, co bylo předmětem plánování a popis postupu ve všech fázích participace (zjišťování potřeb,
konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení)
malé obce a kraje tento ukazatel povinně vykazují až při postupu do kategorie B. Pro získání kategorie C je ukazatel pro malé obce a kraje nepovinný.
nelze uznat jako důkaz pozvánku na akci
z důvodu kvalitativních nároků na komunitní plánování nelze uznat jako důkaz akce těchto typů: běžné schůze a jiná běžná diskusní a informační setkání s veřejností
bez struktury oblastí a možnosti veřejnosti dosáhnout definování priorit rozvoje;
ankety a dotazníková šetření lze uznat jako postup při realizaci některé dílčí fáze participačního procesu (např. ve fázi zjišťování potřeb), nicméně osobní setkání v
rámci diskusí a projednávání záměrů či problémů jsou nezbytnou součástí procesu. Nelze uznat akce, kde osobní setkání v žádné fázi neproběhlo.
v Kategorii C je smyslem tohoto ukazatele uplatnění pokročilých metod spolupráce s veřejností, zahrnujících následující fáze participace:
ad 1) zjišťování potřeb
ad 2) konzultace návrhu
ad 3) prezentace výsledného řešení

-

NELZE UZNAT
-

POZNÁMKA

malé obce
(povinné až při
postupu do
Kategorie B)

Kritérium č. 10: Certifikované proškolení koordinátora MA21
Ukazatel č. 10.1: Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
23

Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019
Schváleno PS MA21 dne v prosinci 2018

kraje
LIMIT

malé obce

mikroregiony

MAS

-

Scan potvrzení (certifikátu) o absolvování nebo aktuální účasti v akreditovaném vzdělávání od školicí instituce

-

vybraný akreditovaný kurz musí svým odborným zaměřením rozvíjet některou ze základních znalostí/dovedností koordinátora MA21 specifikovaných níže:
Odborné znalosti k UR a MA21 (koncepce/strategie, metodiky, kritéria MA21, nástroje)
Participační techniky a metody (veřejná projednání, kulaté stoly, osvětové akce, facilitace, moderace)
Komunikační dovednosti (jednání, prezentace, týmová práce)
Práce s informacemi (získávání a třídění informací, zdroje, dobrá praxe)
Orientace v plánovacích procesech (komunitní a strategické plánování)
Znalost fungování úřadu (hlavní aktéři, struktura úřadu)
Medializace (spolupráci s médii, publicita výstupů, dostupné nástroje)
Organizační dovednosti (příprava a vyhodnocení akcí ad.)
IT dovednosti (rutinní obsluha PC, online nástroje pro MA21)
v roce nástupu do funkce koordinátor absolvuje základní školení MŽP k MA21 (viz. Ukazatel 1.2)

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

POZNÁMKA

MČ

absolvování 1 akreditovaného kurzu ročně
Jméno a příjmení školené osoby:
Název a Číslo akreditovaného vzdělávacího programu:
Název školicí instituce:

DOKUMENTACE
PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

obce

-
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Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */
Ukazatel č. 11.1: Správa věcí veřejných a územní rozvoj (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
kraje

obce

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

1x za 3 roky
Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy
Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR

LIMIT
DOKUMENTACE
-

Audit UR
Stanovisko hodnotitele
Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha)

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */
Ukazatel č. 11.2: Životní prostředí (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
kraje

obce

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

1x za 3 roky
Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy
Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR

LIMIT
DOKUMENTACE
-

Audit UR
Stanovisko hodnotitele
Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha)

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */
Ukazatel č. 11.3: Udržitelná spotřeba a výroba (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
kraje

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

1x za 3 roky
Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy
Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR

LIMIT
DOKUMENTACE
-

Audit UR
Stanovisko hodnotitele
Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha)
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Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */
Ukazatel č. 11.4: Doprava a mobilita (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
kraje

obce

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

1x za 3 roky
Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy
Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR

LIMIT
DOKUMENTACE
-

Audit UR
Stanovisko hodnotitele
Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha)

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */
Ukazatel č. 11.5: Zdraví (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
kraje

obce

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

1x za 3 roky
Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy
Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR

LIMIT
DOKUMENTACE
-

Audit UR
Stanovisko hodnotitele
Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha)

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */
Ukazatel č. 11.6: Místní ekonomika a podnikání (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
kraje

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

1x za 3 roky
Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy
Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR

LIMIT
DOKUMENTACE
-

Audit UR
Stanovisko hodnotitele
Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha)
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Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */
Ukazatel č. 11.7: Vzdělávání a výchova (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
kraje

obce

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

1x za 3 roky
Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy
Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR

LIMIT
DOKUMENTACE
-

Audit UR
Stanovisko hodnotitele
Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha)

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */
Ukazatel č. 11.8: Kultura a volný čas (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
kraje

obce

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

1x za 3 roky
Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy
Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR

LIMIT
DOKUMENTACE
-

Audit UR
Stanovisko hodnotitele
Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha)

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */
Ukazatel č. 11.9: Sociální prostředí (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
kraje

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

1x za 3 roky
Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy
Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR

LIMIT
DOKUMENTACE
-

Audit UR
Stanovisko hodnotitele
Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha)
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Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */
Ukazatel č. 11.10: Globální odpovědnost (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
kraje

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

obce

MČ

malé obce

mikroregiony

MAS

1x za 3 roky
Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy
Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR

LIMIT
DOKUMENTACE
-

Audit UR
Stanovisko hodnotitele
Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha)

*Podrobný postup pro přidělení stupně pokročilosti je uvedený v Zásadách MA21.
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Kategorie B
SYSTÉM ŘÍZENÍ • ucelená strategie udržitelného rozvoje připravená za účasti expertů, partnerů a veřejnosti • dílčí koncepce respektují
principy udržitelného rozvoje • systémová a finanční podpora aktivit MA21 z vlastních i externích zdrojů • měření a hodnocení postupu
k udržitelnému rozvoji • aktivní sdílení příkladů dobré praxe
Povinná jsou uvedená Kritéria a Pravidla MA21 doporučení jsou nepovinná.
Realizátoři, kteří zpracovávají Audit UR (sebehodnocení dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) nedokládají plnění Kritérií pro kategorii B ani nižších kategorií, s výjimkou Kritéria č.
1, 6 a 17. Podrobný popis procesu hodnocení v kategorii B je popsán v Zásadách MA21.

Kritérium č. 12: Strategie UR města/obce nebo strategický plán rozvoje města/obce respektující principy UR
Ukazatel č. 12.1: Strategický plán rozvoje obsahující závazek k podpoře principů UR
obce

MČ

kraje

LIMIT
DOKUMENTACE

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

-

DOPORUČENÍ

-

malé obce

mikroregiony

MAS

Ano/Ne
Název dokumentu:
Datum schválení dokumentu:
Pro kraje a malé obce: Scan výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení dokumentu a
Pro mikroregiony: Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) mikroregionu o schválení dokumentu a
Pro MAS: Scan výpisu z usnesení hlavního rozhodovacího orgánu MAS o schválení dokumentu a
Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno
Elektronická verze dokumentu
sledování všech 3 pilířů UR ve strategickém plánu
- oficiální závazek zastupitelstva / hlavního orgánu mikroregionu či MAS ke směřování strategie k UR (v textu strategie nebo v
textu usneseni k materiálu)
- provázání a průběžné sledování min. 1 mezinárodního ukazatele UR jako oficiálního indikátoru strategie 1 a sadou vlastních
indikátorů
- zpracování střednědobého plánu na volební období (k dlouhodobé strategii) - jako průmět politického „koaličního programu“
do strategického postupu k UR
- zpracování krátkodobého akčního plánu na 1-2 roky ke strategii - jako nástroje pro finanční řízení reálného strategického
postupu k UR
- posouzení zásobníku strategických projektů z hledisek vlivu na UR
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Kritérium č. 13: Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR města/obce nebo strategickým plánem rozvoje města/obce respektujícím
principy UR
Ukazatel č. 13.1: Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR
obce

MČ

LIMIT
DOKUMENTACE
-

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)
NEZBYTNÁ
PODMÍNKA
PŘÍKLAD

malé obce
(NEPOVINNÉ)

kraje

-

Mikroregiony
(NEPOVINNÉ)

MAS
(NEPOVINNÉ)

Prohlášení o naplňování principů UR uvedeno min. v 1 platné dílčí koncepci
Název dokumentu:
Datum schválení dokumentu:
Scan výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení dokumentu (koncepce) a
Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno
Elektronická verze dokumentu (koncepce)
je vyžadována dílčí koncepce v libovolném tématu UR, ale nesmí se jednat o běžnou koncepci, kterou je vyžadována legislativou
(např. Plán odpadového hospodářství není uznatelným důkazem)
dílčí koncepcí k tématu UR může být např. Plán udržitelné mobility, Energetická koncepce, ap.

Kritérium č. 14.: Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21
Ukazatel č. 14.1: Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21
obce

MČ

kraje

malé obce
(NEPOVINNÉ)

mikroregiony
(NEPOVINNÉ)

LIMIT

Ano/Ne
Datum usnesení o schválení systému finanční podpory:

DOKUMENTACE

Typ systému finanční podpory (např. grantový systém atp.):

PŘÍLOHA
(DŮKAZ)
NEZBYTNÁ
PODMÍNKA
DOPORUČENÍ

MAS

Potvrzení aktuálnosti informací:
Scan výpisu z usnesení rozhodovacího orgánu MAS o schválení systému finanční podpory
Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno
Elektronická verze pravidel systému finanční podpory, s vyznačením souvislosti s MA21
v systému finanční podpory musí být prokázáno, že se jedná o systémový nástroj k podpoře z rozpočtu
MAS pro realizaci MA21.
-

zavést samostatnou část grantového systému MAS k tématu MA21 (pod garancí komise MA21)
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Kritérium č. 15: Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR
Ukazatel č. 15.1: Stanovení a sledování indikátorů UR
obce

MČ

LIMIT
DOKUMENTACE
PŘÍLOHA
(DŮKAZ)
NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

kraje

malé obce

mikroregiony

MAS

1x za 3 roky
Celkový počet sledovaných indikátorů v rámci Strategie UR:

DOPORUČENÍ

-

Elektronický přehled a vyhodnocení sledovaných indikátorů

-

je nutno sledovat vlastní indikátory v návaznosti na sledování úspěšnosti konkrétních cílů Strategie UR
nelze uznat jako důkaz sledování pouze ECI indikátorů

-

vytvoření malé stálé sady pravidelně sledovaných indikátorů (užší výběr ze strategických, komunitních, mezinárodních či
tematických indikátorů) a její pravidelné sledování

Kritérium č. 16: Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21
Ukazatel č. 16.1: Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze
obce

MČ

kraje

LIMIT
DOKUMENTACE
PŘÍLOHA
(DŮKAZ)
NEZBYTNÁ
PODMÍNKA
NELZE UZNAT

-

malé obce

mikroregiony

MAS

Ano/Ne
Název akce/databáze, kde byly příklady dobré praxe prezentovány:
Datum, kdy byly příklady dobré praxe na akci/v databázi prezentovány (v aktuálním roce):
Elektronická prezentace (ppt prezentace nebo popis) příkladů dobré praxe nebo odkaz na elektronický popis příkladů dobré
praxe v rámci veřejně přístupné databáze
jako důkaz jsou uznávány celostátní či mezinárodní weby dobré praxe (zejména rozcestník „DobraPraxe.cz“ nebo zde uvedené
podobné weby)
je nutné, aby prezentace dobré praxe proběhla v aktuálním hodnoceném období
příklady z webu Dobrá praxe v kategorii střípků

Kritérium č. 17: Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR
Ukazatel č. 17.1: Ustanovení oficiálního orgánu samosprávy pro sledování stavu UR
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obce
LIMIT
DOKUMENTACE
PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

-

-

DOPORUČENÍ

MČ

kraje

Ano/Ne
Název orgánu:
Datum ustavení orgánu:
Scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o ustanovení nebo pověření orgánu a
Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno
seznam členů.
v rámci důkazu je nutno dodat informace o systémovém fungování orgánu samosprávy při
sledování stavu UR (zodpovědnosti, řešená témata a výstupy řešení, harmonogram roční
práce orgánu (vložit v celkovém ZIP souboru k důkazu)
zápisy ze schůzí orgánu UR jsou zveřejňovány na webu MA21 municipality (na webu MA21
musí být uveřejněn alespoň jeden zápis z aktuálního kalendářního roku)
koordinátor MA21 musí být členem nebo stálým hostem orgánu samosprávy pro sledování
stavu UR
ustavení výboru zastupitelstva či komise rady s oficiální odpovědností za implementaci
strategie k UR - ve formě oficiálního „strategického týmu“ k operativnímu řízení
strategie/akčního plánu dle stanoveného implementačního procesu a současně k hodnocení
stavu a trendů UR v místě (např. vedení města, tajemník, vedoucí relevantních odborů,
manažeři kvality a další odborně fundované osoby; externí odborníci - většinou jako hosté)
/ pozn. nenahrazuje běžnou komisi MA21, zaměřenou na rozvoj komunitního partnerství pro
UR, která je standardem pro kategorie C, B, A /

malé obce

mikroregiony

MAS

-

-

-
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Kritérium č. 18: Management kvality v rámci veřejné správy
Ukazatel č. 18.1: Zavedení systému řízení kvality v rámci činnosti úřadu
obce

MČ

kraje

LIMIT

NEZBYTNÁ
PODMÍNKA

-

DOPORUČENÍ

mikroregiony
(NEPOVINNÉ)

MAS
(NEPOVINNÉ)

Ano/Ne
Název certifikace:
Datum získání certifikace:

DOKUMENTACE
PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

malé obce
(NEPOVINNÉ)

-

Scan certifikátu metody kvality
nebo
Plán zlepšování v rámci realizované metody kvality
minimálně 1 další metoda nebo nástroj kvality v rámci veřejné správy, propojená s MA21
jsou uznávány další metody a nástroje kvality doporučované Ministerstvem vnitra, zabývající se kompletní činností úřadu (CAF,
Benchmarking, ISO řady 9001, EFQM, BSC)
kromě základních metod kvality je doporučeno zabývat se dalšími specializovanými metodami a postupy úřadu v souvislosti s
UR: EMAS, ISO řady 14001, společenská odpovědnost (CSR), energetický management, ad.
vybrané vhodné postupy je doporučeno realizovat i ve zřizovaných organizacích (např. školy, technické služby aj.)
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Kritérium č. 19: Audit udržitelného rozvoje v kategorii B
Ukazatel č. 19.1: Audit UR ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
obce
LIMIT
DOKUMENTACE
PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

MČ

kraje

malé obce

mikroregiony

MAS

1x za 3 roky
Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy
Datum vyjádření oponentního týmu k předloženému
Auditu UR
Audit UR
Stanovisko oponentního týmu
Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy
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Kategorie A
DLOUHODOBÝ PROCES • komplexní proces strategického řízení • MA21 koordinuje a dozoruje stálý orgán rady či zastupitelstva • koordinace
s dalšími metodami řízení kvality veřejné správy • důkladné sledování a vyhodnocování stavu udržitelného rozvoje na základě stanovených
indikátorů, tzv. Audit udržitelného rozvoje
Podrobný popis procesu hodnocení v kategorii A je popsán v Zásadách MA21.

Kritérium č. 20: Principy UR jsou ve městě/obci/MČ/kraji/malé obci/mikroregionu/MAS prakticky uplatňovány
Ukazatel č. 20.1: Audity UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21)
obce
LIMIT
DOKUMENTACE
PŘÍLOHA
(DŮKAZ)

MČ

kraje

malé obce

mikroregiony

MAS

1x za 3 roky
Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy.
Datum vyjádření oponentního týmu k předloženému
Auditu UR
Audit UR
Stanovisko oponentního týmu
Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy
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3. PRAVIDLA pro místní obhajobu MA21 (Kategorie A, B)
Cílem místní obhajoby je podrobně posoudit kvalitu realizace MA21 z pohledu národních hodnotitelů, ve spolupráci s místními partnery. Obhajoba je vždy otevřena pro místní partnery,
širokou veřejnost a další externí návštěvníky – zejména pro jiné realizátory MA21, pro které má sloužit jako zdroj dobré praxe a inspirace.
Podrobný popis postupu při obhajobě v kategorii B a A je popsán v Zásadách MA21.

Místní obhajoby MA21
Realizátor, ve spolupráci s partnery, v prezentacích představí stav UR – dle vlastního Auditu UR, vyhodnocení slabých stránek trendy, inovace. Při reauditu v rámci obhajoby prezentuje plnění
podmínek a doporučení expertního týmu.

Časové schéma prezentací
rozsah prezentace ke stavu témat UR:
přestávka:
dále navazuje: otázky hodnotitelů
CELKOVĚ OBHAJOBA:

max. 1,0 h.
15 minut
cca 1,0 h.
cca 2 h. 30 min.

4. Národní přehlídka MA21 (Kategorie A,B)
Cílem národní přehlídky je stručně prezentovat nejpokročilejší MA21 a příklady dobré praxe. Národní přehlídka je vždy otevřena pro veškeré návštěvníky z úrovně národní, regionální i místní, vč.
případných mezinárodních hostů. Podrobná pravidla stanoví v každém roce supervizor.

5. Informační ZDROJE a přílohy
Databáze MA21 a základní informace o MA21: http://www.MA21.cz
zde jsou k dispozici:
- Kritéria a Pravidla hodnocení MA21
- Metodika hodnoceni udržitelných měst; Audit udržitelného rozvoje pro realizátory MA21 v ČR.
- odkazy na řadu dalších internetových informačních zdrojů k MA21.
Doplňující informace jsou na tematickém webu NSZM ČR k MA21: http://mistniAgenda21.cz
a dílčí informace o postupu realizátorů MA21 na webu: http://mistniAgenda21.cz/podklad-info
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Schváleno PS MA21 dne v prosinci 2018

PŘÍLOHY:

Příloha 1.

10 témat udržitelného rozvoje

/ využíváno v Metodice hodnocení MA21 v ČR dle struktury mezinárodních Aalborských závazků;
upraveno do podmínek ČR pro účely hodnocení udržitelného rozvoje v Kategorii A MA21 /

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2. Životní prostředí
3. Udržitelná spotřeba a výroba
4. Doprava
5. Zdraví obyvatel
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a místní tradice
9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost
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ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ
ZDRAVÉHO MĚSTA ČESKÝ BROD
A MÍSTNÍ AGENDY 21
PRO ROK 2019
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1. Plánování s veřejností
Termín: leden - listopad 2019 (aktuální termín dle potřeby)
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 2.1, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí
Kulaté stoly a veřejná projednání: např. nová čtvrť „Cukrovar“, parkové úpravy a revitalizace zeleně
v Městském parku, úprava náměstí v centru města
2. Aktualizace webu pro MA21
Termín: leden - prosinec 2019 (průběžně)
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 3.1, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21
Spolupráce: IT technik MěÚ, externista programátor
3. Publicita ZM a MA21
Termín: leden - prosinec 2019 (průběžně)
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 3.2, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21
4. Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit MA21
Termín: leden - prosinec 2019 (aktuální termín dle potřeby)
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 4.1, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21
Akce: Adventní průvod světýlek
5. Pořádání osvětových kampaní k UR
Termín: leden - prosinec 2019
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.1, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, místní spolky
Kampaně: Ukliďme Pošembeří! - Den Země, Dny evropského dědictví, Den rodin
6. Pořádání vzdělávacích akcí k UR, MA21 pro veřejnost
Termín: leden - prosinec 2019
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.2, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, místní spolky
Akce: seminář pro veřejnost na téma udržitelná spotřeba
7. Pořádání vzdělávacích akcí k UR, MA21 pro úřad a samosprávu
Termín: leden - prosinec 2019
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 7.3, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, místní spolky
Akce: seminář ve spolupráci s odborem OŽP pro zaměstnance MěÚ na téma využití dešťové vody
8. Finanční podpora aktivit k UR a MA21 vyplývajících z komunitního plánování
Termín: leden - prosinec 2019
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 8.1, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA21
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, komise Programu pro podporu
aktivit v sociální oblasti a odbor financí
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Akce: vyhlášení programu, zasedání komise vyhodnocení žádostí, doporučení RM
9. Výroční zpráva MA21 za rok 2018 a akční plán zlepšování MA21 pro rok 2019
Termín: leden - únor 2019
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 8.1, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje, odbor financí
Akce: projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou města
10. Plánování s veřejností k tématům udržitelného rozvoje
Termín: leden - prosinec 2019
Ukazatel: záznam v Databázi MA21 (kritérium 9.1, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA21
Spolupráce: odborní partneři, koordinátorka ZM a MA21, Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, vedení města
Akce: zjištění potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení
11. Certifikované proškolení koordinátorky MA21
Termín: březen - říjen 2019
Ukazatel: účast na škole Národní sítě Zdravých měst (kritérium 10.1, kategorie C)
Zodpovědnost: tajemník MěÚ, koordinátorka ZM a MA21
Spolupráce: Národní síť Zdravých měst
Akce: účast na seminářích NSZM, konference NSZM, online test
12. Akční plán pro období 2019-20 ke Strategickému plánu Města Český Brod do roku 2022
Termín: v průběhu roku 2019
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21, vedoucí odboru rozvoje
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, odbor rozvoje
Akce: aktualizace zmíněného plánu
13. Komunitní plán sociálních služeb pro období 2020 - 2021
Termín: v průběhu roku 2019
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21
Spolupráce: Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21, koordinátorka kom. plánování
Akce: aktualizace zmíněného plánu

NOVÉ CÍLE 2019

A.
B.
C.

Zřízení pracovní pozice sociálního pracovníka pro seniory
Aktualizace brožury Katalog sociálních služeb v tištěné i elektronické formě
Aktualizace „podwebu“ Zdravý Brod s důrazem na sociální služby

Vypracovala: Petra Ištvániková, koordinátorka MA21
Schválil: Bc. Jakub Nekolný, zodpovědný politik pro MA21
V Českém Brodě dne 9. ledna 2019

SEZNAM ZKRATEK:
MA21 – místní Agenda 21
NNO – nestátní neziskové organizace
NSZM – Národní síť Zdravých měst ČR

UR – udržitelný rozvoj
ZM – Zdravé město
KP – komunitní plánování
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1-

OBSAH
1

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 .................................................................. 3
1.1.
Dílčí cíle projektu ................................................................................................................................... 3
1.2.
Zhodnocení nových cílů projektu v roce 2018 ....................................................................................... 4
1.3.
Organizační a administrativní zajištění projektu ................................................................................... 4
2
AKTIVITY PROJEKTU ........................................................................................................................................ 5
2.1
PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ .................................................................................................................... 5
2.1.1
Kulatý stůl - průběh realizace stavby - opravy komunikace II/245 .............................................. 5
2.1.2

Kulatý stůl - setkání lokálních podnikatelů a všech zájemců o projekt Silicon Úvaly ................... 5

2.1.3

Veřejné setkání „ využití bývalého areálu ZZN Polabí“ ................................................................. 5

2.1.4
Brod

Setkání s podnikateli na téma možnosti podpory podnikání a inovací ze strany města Český
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

2.1.5

Kulatý stůl - sousedská diskuse zástupců TJ Slavoj o záměrech investora s hřištěm .................... 6

2.1.6

Veřejné setkání „zabezpečení veřejného pořádku v městském parku“ ....................................... 6

2.1.7

Fórum města Český Brod .............................................................................................................. 6

2.1.8

Veřejné setkání "na náměstí o náměstí" ...................................................................................... 7

2.1.9

Veřejné setkání "parkování na Škvárovně" ................................................................................... 7

2.2
OSVĚTOVÉ KAMPANĚ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ............................................................................... 7
2.2.1
Den Země - "Ukliďme Pošembeří!" 2018 ...................................................................................... 7
2.2.2

FENEG - festival neziskových organizací ....................................................................................... 7

2.2.3

Dny evropského dědictví .............................................................................................................. 8

2.2.4

Oslavy 100. výročí založení republiky ........................................................................................... 8

2.3
SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY, NNO A PODNIKATELŮ ........................................................................ 8
2.3.1
Adventní průvod světýlek ............................................................................................................. 9
2.4
VZDĚLÁVACÍ AKCE ................................................................................................................................. 9
2.4.1
Kurz finanční a občanské gramotnosti a měkkých dovedností ..................................................... 9
2.4.2

Dopravní den ................................................................................................................................ 9

2.4.3

Studium virtuální univerzity třetího věku ..................................................................................... 9

2.5
KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB .............................................................................................. 10
2.6
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ................................................................................................................... 11
2.6.1
Strategický plán........................................................................................................................... 11
2.6.2

Územní plán ................................................................................................................................ 11

2.6.3

Akční plán na rok 2018 - 2019 .................................................................................................... 11

2.6.4

Názorového průzkumu 2018....................................................................................................... 12

2.7
PROPAGACE A MEDIALIZACE AKTIVIT MA21 ZA ROK 2018 ................................................................. 12
2.8
HOSPODAŘENÍ ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 V ROCE 2018 .................................................................. 13
2.8.1
Finanční podpora spolkové činnosti ........................................................................................... 13
2.8.2

Rozpočet zdravého města (stav ke dni 30. 11. 2018) ................................................................. 13

2-

1 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
Zmíněný projekt se opírá o městskou samosprávu, tedy o město a městský úřad, které mu poskytují
základní zázemí. Je však projektem komunitním, který si klade za cíl zvyšovaní kvality života obyvatel
v našem městě a podporu zdraví. To vše při respektováni principů udržitelného rozvoje, který je
v souladu se strategickým plánováním a probíhá za předpokladu zapojení veřejnosti. Rozvojovou vizí
města je „Český Brod – královské místo pro život“.

města.

Zdravé město je nutné chápat jako dlouhodobý a stále vyvíjející se projekt,
který předpokládá aktivní zapojení obyvatel do rozvojových aktivit města.
Nelze tedy chápat pojem „Zdravé město“ jako současný a ukončený stav

Dne 17. 6. 2009 Zastupitelstvo města Český Brod schválilo na svém řádném
30. zasedání vstup města Český Brod do asociace Národní sítě zdravých
měst. Jejím členem jsme doposud. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR)
je zájmovým sdružením právnických osob, jehož posláním je propojovat municipality a odborné organizace v České republice ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce (regionu), který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe. Je to proces směřující k zajištění dobré
a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území. Místní
Agenda 21 zohledňuje konkrétní místní problémy a hledá pro ně řešení
ve spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží také
jejich potřeby a zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života
v delším časovém horizontu. MA21 se věnuje řadě činností, jejichž realizace
by měla vést k naplnění cílů stanovených mezinárodními dokumenty: Zdraví 21 (dokument OSN WHO) agenda 21 (dokument OSN), tj. udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. Metodika projektu
propojuje dva celoevropské programy „Zdravé město WHO“ a „Místní Agendu 21“.

1.1. Dílčí cíle projektu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podpora udržitelného rozvoje,
podpora zdraví,
vytváření místního partnerství - spolupráce mezi městem a partnery – NNO, podnikateli, školami
i prostřednictvím Fondu podpory sportu, kultury a volného času
zvyšování kvality veřejné správy,
zajištění kvality strategického plánování a řízení (Strategický plán rozvoje Města Český Brod
do roku 2022),
komunitní plánování (např. Komunitní plán sociálních služeb),
vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí,
místní akce pro zlepšení kvality života, zdraví komunity a uplatňování udržitelného rozvoje
(kampaně, zdravotně výchovné programy),
rozvoj vnějších vztahů - spolupráce se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, zástupci hospodářského i nevládního sektoru a zapojení města do sítí a projektů na místní a regionální úrovni
(NSZM ČR, ICM, MAS Region Pošembeří o.p.s., Národní síť rozvoje venkova),
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•

medializace, propagace města (média, internetové stránky NSZM ČR a města Český Brod).

V roce 2018 naše město obhájilo v plnění kritérií projektu NSZM kategorii C.

1.2. Zhodnocení nových cílů projektu v roce 2018
•
•
•

Prohloubení spolupráce s Asociací cykloměst
- Tajemník MěÚ se během roku několikrát setkal se zástupci Asociace cykloměst. Výstupu
z konference a setkání byly inspirací pro vedení města a odbor rozvoje. Cíl byl naplněn.
Zřízení SENIOR TAXI
- 1. 9. 2018 se podařilo spustit novou dotovanou službu pro seniory, která se setkala s velkým
kladným ohlasem. Cíl byl naplněn.
Realizace seminářů Virtuální univerzity třetího věku
- 21. 2. 2018 odstartovaly semináře Virtuální univerzity třetího věku. Cíl byl naplněn.

1.3. Organizační a administrativní zajištění projektu
Zodpovědný politik ZM a MA21
Zastupitelstvo města, na svém zasedání konaném 14. 9. 2016, schválilo ustanovení Bc. Jakuba Nekolného politikem odpovědným za místní Agendu 21.
Koordinátorka ZM a MA21
Zastupitelstvo města, na svém 25. řádném zasedání konaném 1. 4. 2015, schválilo ustanovení Petry
Ištvánikové koordinátorkou místní Agendy 21 za město Český Brod.
Zřízení Komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21
Na svém 30. jednání rady města, které se konalo 16. 12. 2015, byli schváleni tito členové výše uvedené komise s působností od 1. 1. 2016. Členy komise jsou: Bc. Jakub Nekolný – předseda, zodpovědný
politik MA21, veřejný sektor, Petra Ištvániková – místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný
sektor, Irena Vomáčková – veřejný sektor, Renáta Neufusová – nestátní nezisková organizace, Petr
Fořt - podnikatel.
Činnosti spadající do agendy MA21 se často prolínají napříč komisemi a výbory města, jako je Finanční výbor, Komise životního prostřední nebo Komise pro územní rozvoj a stavebnictví. Tradičně se
do jednotlivých aktivit zapojují místní NNO i podnikatelé. Na svém rozvoji město také dlouhodobě
spolupracuje s některými externisty a organizacemi jako je např. Agora CE.
Nosnými pilíři v úspěšnosti naplnění kritérii MA21 a naplnění cílů strategického plánu města je síťování mezi spolky, podnikateli i úřadem a práce s veřejností. Dalším významným faktem je i stabilní
tým vedoucích jednotlivých odborů, které jsou významnou součástí týmu a odborníky.
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2 AKTIVITY PROJEKTU
Nástrojem k aktivizaci občanů jsou osvětové akce a kampaně celostátně podporované NSZM ČR
založené na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí a regionů s místními partnery.

2.1 PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
2.1.1 Kulatý stůl - průběh realizace stavby - opravy komunikace II/245
11. 1. 2018 proběhlo ve Štolmíři v komunitním centru KEC setkání
s občany a se zástupci KSÚS, zhotovitele stavby Silnice Čáslav, a.s a
se zástupci vedení města Český Brod. Šlo o průběh realizace stavby opravy komunikace II/245 (Český Brod - Štolmíř). Přítomní byli informování o plánovaném harmonogramu prací a s tím spojeným
dopravním omezením.

2.1.2 Kulatý stůl - setkání lokálních podnikatelů a všech zájemců o projekt Silicon
Úvaly
Akce proběhla 16. 4. 2018 v zasedací místnosti MěÚ Český Brod.
Hlavním cílem bylo představení vizi Silicon Úvaly, pracovní komunity inspirativních lidí a budoucího coworkingového centra. Účastníci
společně probrali možnosti vybudování nového coworkingové centra v naší lokalitě.

2.1.3 Veřejné setkání „ využití bývalého areálu ZZN Polabí“
Veřejné setkání se odehrálo přímo na místě v bývalé areálu ZZN
Polabí 11. 5. 2018 za účasti vedení města a vedoucích odborů.
Městský architekt Jiří Pavlíček představil své vize a příklady využití
podobných staveb v ČR i v zahraničí. Nechyběl ani prostor pro diskusi, kterou moderoval Robert Tamchyna, kdy na otázky společně
odpovídali pan starosta s městským architektem. Pro zájemce byly
připraveny komentované prohlídky, které se setkaly s úspěchem
návštěvníků.

2.1.4 Setkání s podnikateli na téma možnosti podpory podnikání a inovací ze strany města Český Brod
CzechInvest, CzechTrade a Agentura pro podnikání přizvali Město
Český Brod jako partnera akce dne 7. 6. 2018. Akce proběhla v obřadní síni MěÚ Český Brod. Hlavním cílem tohoto setkání bylo seznámení místních podnikatelů s možnými finančními i nefinančními
podporami, které nabízí jak město Český Brod, tak také státní organizace CzechInvest, CzechTrade a Agentura pro podnikání a inovace.
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2.1.5 Kulatý stůl - sousedská diskuse zástupců TJ Slavoj o záměrech investora s hřištěm
14. 6. 2018 proběhla v ZŠ Žitomířská sousedská diskuse zástupců TJ
Slavoj o záměrech investora s hřištěm v ul. Na Vyhlídce (směrem na
Štolmíř). Tématem byla plánovaná výstavba sportovní haly na pozemku hřiště, který je ve vlastnictví TJ Slavoj. Živá diskuse, s účastí
starosty města přinesla řadu podnětů.

2.1.6 Veřejné setkání „zabezpečení veřejného pořádku v městském parku“
27. 7. 2018 se před dětským hřištěm v Městském parku sešli zástupci vedení města a příslušníci Městské policie Český Brod
s občany, aby se společně zamysleli, jak ještě více zefektivnit zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku především v městském
parku. V rámci diskuze došlo i na úklid parku a udržení jeho pořádku. Z jednání vyplynulo, že bez vyšší angažovanosti se zájmem
udržení veřejného pořádku a čistých veřejných prostranství včetně
pohozených odpadků a nedopalků na hřišti apod. každého z nás,
se věc nezlepší.

2.1.7 Fórum města Český Brod
3. 9. 2018 fórum navázalo na Slavnostní otevření IC a ICM Český Brod
v nově zrekonstruovaných prostorách čp. 1 na nám. Arnošta z Pardubic. Vedení města a odborů společně představili svoji činnost, nové
investiční plány. Na řadu přišlo i hodnocení řešení nejdůležitějších
úkolů vzešlých z fóra 2017. Byl dán prostor pro dotazy a spolupráci
občanů, kteří se aktivně zapojili do sestavení priorit problémových
oblastí ve městě. Jako největší problém označili řešení bezpečného
přechodu a výjezdu od nádraží na křižovatce ZZN a řešení parkovacích míst na sídlišti a v centru města. TOP 10 bylo dále ověřeno anketou na webu města, která prvenství uvedeného problému potvrdila.
VÝSLEDKY FÓRA 2018 OVĚŘENÉ ANKETOU:
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2.1.8 Veřejné setkání "na náměstí o náměstí"
4. 9. 2018 se městský architekt Jiří Pavlíček se zástupci vedení města
věnovali návrhům úprav veřejného prostranství na nám. Arnošta
z Pardubic a na nám. Husově v Českém Brodě. Očekává se, že představené úpravy historického centra přinesou změny v dopravě
a parkování, v podpoře podnikání, v revitalizaci zeleně.. Závěrečná
část akce patřila diskusi s občany, kterou moderoval Robert Tamchyna.

2.1.9 Veřejné setkání "parkování na Škvárovně"
5. 9. 2018 v obřadní síni radnice MěÚ Český Brod projektant Ing.
Tomáš Kučera společně se zástupci vedení města představili návrh
optimálního řešení dopravy a parkování v oblasti Škvárovna a přilehlých ulicí za ulicí Klučovská. Závěrečná část akce patřila diskusi
s občany, která přinesla další podněty pro optimalizaci dopravy
a parkování dané lokality.

2.2 OSVĚTOVÉ KAMPANĚ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
2.2.1 Den Země - "Ukliďme Pošembeří!" 2018
Ve dnech 16. 3. - 15. 4. 2018 proběhla na území regionu Pošembeří
tradiční osvětová kampaň s názvem Ukliďme Pošembeří! Český Brod
ležící na tomto území se také zapojil do uvedené kampaně. Akce se
účastnilo 2 436 dobrovolníků. Výsledky úklidu:
• Směsný odpad: 378 pytlů; 20 m3, 1200 kg, nákladní auto, 1 postel,
1,5 pytle plechovek, hromadu odpadu, hromada zvlhlého znečištěného papíru
• Plasty: 149 pytlů plastů, 13,2 kg plastů a 3 m3 plastů
• Sklo: 46 pytlů skla, 40 sklenic a lahví, 55 kg skla
• Papír: 9 pytlů papíru, 105,5 kg papíru, 1m3 papíru
• Bio odpad: 7500 kg bio odpadu a 18 m3
• Nalezených pneumatik: 199

2.2.2 FENEG - festival neziskových organizací
12. 5. 2018 se díky iniciativě našich spolků, škol a hlavního organizátora Junák – český skaut, středisko Psohlavci Český Brod měli místní
i přespolní lidé možnost navštívit v městském parku festival neziskových organizací Feneg. Celodenní bohatý program včetně pódiových
vystoupení se setkal s velkým úspěchem.
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2.2.3 Dny evropského dědictví
Již tradičně jsme se připojili ke kampani Dny evropského dědictví, letos
na téma Společné dědictví, společné hodnoty. Výlet po kostelích Českobrodska jsme naplánovali na 8. 9. 2018. O výklad se postaral spisovatele a publicistu pana Jana Psotu. Plně obsazený autobus vyrazil
na trasu: Tuklaty - kostel Narození sv. Jana Křtitele, Tuklaty - Muzeum
školy v Tuklatech, Rostoklaty - kostel sv. Martina, Hradešín - kostel sv.
Jiří, Tismice - kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tuchoraz - gotická věž
Hláska.

2.2.4 Oslavy 100. výročí založení republiky
Hlavním koordinátorem této kampaně se zhostil s pověřením vedení
města T. J. Sokol ve spolupráci s místními spolky a školami ve dnech
20. - 28. 10. 2018. Akce odstartovala celodenním programem v místní
sokolovně 20. 10. 2018.
Další aktivity kampaně:
• vzdělávací programy Městské knihovny Český Brod,
• výstava v Podlipanském muzeu,
• výstava v místní sokolovně,
• výstava v galerii Šatlava na téma Šlechta ve službách Masarykovy republiky,
• procházka na hřbitově Český Brod s výkladem a zastavením u významných hrobů,
• filmová noc na Gymnáziu Český Brod,
• vysázení lip svobody ve Štolmíři a v Liblicích,
• vysázení lípy Olgy Havlové,
• online hra.

2.3 SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY, NNO A PODNIKATELŮ
Nestátní neziskové organizace, ostatní právnické subjekty a fyzické osoby na území města Český Brod
a jeho okolí významným způsobem napomáhají rozvoji kulturního, sportovního a volnočasového dění. Umožňují, rozvíjejí a zabezpečují kvalitní a kultivované využití volného času a v případě pravidelných volnočasových aktivit dětí a mládeže významně přispívají k osobnostnímu rozvoji a často
i k rozvoji sociálních dovedností.
V souladu se Strategickým plánem města Český Brod do roku 2022 jsou vytvořeny Programy podpory
pro kulturu, sport a volnočasové aktivity pro podporu výše uvedených aktivit. Jedná se o programy
zabezpečující pravidelné činnosti NNO, programy na podporu tradičních akcí Města pro občany Českého Brodu, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace
města. Zastupitelstvo města schválilo Fond podpory sportu, kultury volného času tradičně začátkem
města.
Vedle těchto programů jsou městem podporovány investiční akce nestátních neziskových organizací
do nemovitého majetku ve vlastnictví žadatelské NNO nebo partnerské NNO. Na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod mohou získat dotaci z rozpočtu
Města právnické a fyzické osoby, které vlastní nemovitost v památkové zóně města Český Brod.
Mezi pravidelné akce je možné zařadit např. Svatováclavské střelecké slavnosti, Okruh českobrodský,
Andělské zvonění apod. Dobrým příkladem spolupráce napříč všemi sektory byla zmíněná kampaň
ke 100. výročí založení republiky nebo akce Adventní průvod světýlek.
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2.3.1 Adventní průvod světýlek
1. 12. 2018 se odehrál 14. ročník této akce, který měl tentokrát nový
scénář. Díky výborné spolupráci s majiteli vybraných domů, kteří
nám poskytli zázemí pro naše projekce a andělská zastavení, Podlipanského muzea, Městské knihovny, Gymnázia Český Brod, Penzionu pro seniory ANNA, ZŠ Tyršova, T. J. Sokol Český Brod, Římskokatolické farnosti Český Brod, Občanského sdružení LECCOS se akce setkala s velkým úspěchem. Stěžejní se stalo také partnerství s místní
ZUŠ a firmami Skybrand a DE-CODE. Na akci spolupracovala řada
dobrovolníků a příznivců.

2.4 VZDĚLÁVACÍ AKCE
2.4.1 Kurz finanční a občanské gramotnosti a měkkých dovedností
9. - 20. 4. 2018 v rámci projektu PROKOP proběhl dvoutýdenní bezplatný kurz finanční a občanské gramotnosti a měkkých dovedností
v prostorách SK Český Brod. Účastníci se mimo jiné dozvěděli, jak
na rodinné finance. Také zjistili, kde hledat informace o svých případných dluzích a zároveň se informovali o tom, jaká mají práva
nebo jak se připravit na pracovní pohovor. Projekty PROKOP (Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti) tvoří ucelenou
soustavu projektů, které realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní
příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Město
Český Brod podpořilo projekt formou propagace daných kurzů a
„náboru“ účastníků.

2.4.2 Dopravní den
19. 5. 2018, areál SOŠ Liblice. Akce se ujal Spolek přátel obce Liblice,
z.s. a pro rodiny s dětmi připravil například jízdu zručnosti, hravý
dopravní test BESIPu aj. Nechyběla ani ukázka výcviku psů Městské
policie nebo prohlídka hasičského vozu dobrovolných hasičů
z Poříčan.

2.4.3 Studium virtuální univerzity třetího věku
Ze setkání v rámci komunitního plánování vzešel požadavek na realizaci virtuální univerzity třetího věku. Té se ujal ve spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze odbor sociálních věcí a po anketním
šetření a zjištění poptávky konkrétních témat studia proběhla
21. 2. 2018 v počítačové učebně MěÚ Český Brod první hodina. Po ukončení semestru obdržel každý
účastník „Pamětní list“.

9-

2.5 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Zastupitelé na svém jednání 1. 2. 2017 schválili Komunitní plán
sociálních služeb města Český Brod pro období 2017 – 2019, který
obsahuje návrhy opatření pro jednotlivé cílové skupiny: Senioři a
osoby se zdravotním postižením, Rodina, děti a mládež a Osoby
v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. (Dokument vychází
ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském
kraji, který byl zhotoven na období 2015 – 2017.)
Na tvorbě nového dokumentu se podílelo několik pracovních skupin: 1. Senioři a osoby se zdravotním postižením, 2. Rodina, děti a mládež a 3. Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Významným podnětem pracovní skupiny č. 1 vzešlo zřízení „SENIOR TAXI“. Tato
dotovaná služba byla zprovozněna 3. 9. 2018, setkala se s oblibou.
V roce 2017 se podařilo získat finanční prostředky na projekt Komunitní plánování sociálních služeb
na území ORP, který byl podpořen MPSV. (Realizace 2018 - 2019.) Významným cílem projektu je
tvorba komunitního plánu sociálních služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020 - 2024
včetně vyhodnocení komunitního plánu na období 2017-2019 a vytvoření akčního plánu pro rok
2020. V rámci projektu se scházely tři pracovní skupiny: 1. Senioři a osoby se zdravotním postižením,
2. Rodina, děti a mládež a 3. skupina Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
V roce 2018 se každá pracovní skupina sešla celkem třikrát a ke konci roku 2018 proběhlo společné
setkání těchto skupin.
Výstupy komunitního plánování za rok 2018 v rámci projektu:
• uskutečnily se individuální schůzky se zástupci obcí se zaměřením na sociální situaci v dané obci
a záměry obcí v této oblasti,
• bylo zrealizováno dotazníkové šetření potřebnosti sociálních služeb na celém území ORP Český
Brod,
• Přírodovědeckou fakultou UK byla zpracována prognóza vývoje obyvatelstva města Český Brod
i území ORP Český Brod (zveřejněno na webu města),
• v listopadu 2018 byl uspořádán vzdělávací seminář ke komunitnímu plánování pro členy pracovních skupin a pro poskytovatele sociálních služeb,
• je připraven návrh struktury webového portálu sociálních služeb,
• je připraven návrh letáku s přehledem sociálních služeb.
V oblasti služeb pro rodinu, děti a mládež OSPOD nadále intenzivně spolupracuje s LECCOS, z. s.,
a to v oblasti pěstounské péče, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sanace rodin.
Zastupitelstvo města 6. 6. 2018 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Brod v rámci Programu podpory aktivit v sociální oblasti celkové částce 650.000 Kč v následujícím rozdělení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oblastní charita Kutná Hora
Spirála pomoci, o. p. s.
Tři, o. p. s.
HEWER, z. s.
Modré dveře, z.ú,
Linka bezpečí, z. s.
Diakonie ČCE, středisko Praha
Domácí hospic Nablízku, z. ú
Prostor Plus, o.p.s – Terénní program v Českém Brodě
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10 000 Kč
45 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
45 000 Kč
10 000 Kč
12 000 Kč
50 000 Kč
80 000 Kč

•
•
•
•
•

LECCOS, z. s. – NZDM Klub Zvonice
LECCOS, z. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
LECCOS, z. s. – Sanace rodiny ve spolupráci s OSPOD
LECCOS, z. s. – LECCOS pro rodiny
LECCOS, z. s. – Realizace rodinných konferencí

92 000 Kč
91 000 Kč
40 000 Kč
80 000 Kč
20 000 Kč

2.6 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
2.6.1 Strategický plán
První Strategický plán rozvoje města byl vypracován v roce 2007 s vizí na 15 let a schválen zastupitelstvem města v prosinci téhož roku. Od roku 2007 byla realizována řada cílů, které plán stanovil, a pro
rozvoj města byly získány významné prostředky z EU a dalších zdrojů. Po čtyřech letech byl proto
Strategický plán aktualizován, a to na úrovni specifických, tedy realizačních cílů. Strategický plán je
rozdělen do 10 klíčových oblastí: 1. Vzhled města, životní prostředí a zeleň 2. Podnikání, zaměstnanost a služby 3. Doprava 4. Bydlení 5. Zdravotnictví a sociální služby 6. Bezpečnost 7. Cestovní ruch
8. Vzdělávání 9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce 10. Rekreace, sport a aktivity volného času.

2.6.2 Územní plán
V záři 2016 proběhlo veřejnému projednání návrhu Územního plánu, který po zapracování připomínek zastupitelstvo města 21. 12. 2016 schválilo.
Zastupitelstvo města vydalo 17. 12. 2018 opatření obecné povahy číslo 1/2018 - změna číslo 1 ÚP
Český Brod. Dále konstatovalo, že před vydáním změny číslo 1 ÚP Český Brod, ověřilo soulad návrhu
změny číslo 1 ÚP Český Brod ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona s politikou územního rozvoje ČR v aktuálním znění, se zásadami územního rozvoje Středočeského kraje v aktuálním
znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem nadřízeného orgánu tj. Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Uzemní plán je zveřejněn na webu města.

2.6.3 Akční plán na rok 2018 - 2019
Ke Strategickému plánu je každoročně zpracováván tzv. akční plán, který stanovuje konkrétní specifické cíle, akce a projekty pro daný rok a umožňuje provázat strategii se zásadními dokumenty města
jako je rozpočet města či rozpočtový výhled. Zastupitelstvem města dne 31. 1. 2018 schválilo akční
plán pro období 2018 - 2019.
VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ PROJEKTY
(názvy odpovídají názvu žádosti projektu)
•
•
•
•
•
•

Efekt pro Český Brod 2017
Nízkoprahový klub v areálu nemocnice
Odbahnění a revitalizace návesního rybníku Štolmíř
Renovace pískovcového památníku padlých a hrobu rudoarmějců
Stavební úpravy radnice čp. 1 - 1. etapa - IC
TS - Popelnice na tříděný odpad do domácností
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Územní studie města
Oprava zdi a vrátek a márnice na hřbitově ve Štolmíři
Protipovodňové opatření města a ORP Český Brod
Celková oprava sociálních zařízení v ZŠ Žitomířská čp. 885
Stavební úpravy komunikačních prostor budovy č. p. 282
Oprava chodníku Na Parcelách
Veřejné osvětlení Žitomířská - Štolmíř
Oprava hřbitovní zdi v Českém Brodě
Úprava kamerového systému
Nové kabelové rozvody VO na sídlišti
Předláždění chodníků v ul. Pod Velkým vrchem
Rozšíření VO v ulici Rokycanova
Odvlhčení budovy čp. 56 a čp. 282

Naplňování strategických i specifických cílů je od roku 2012 sledováno prostřednictvím softwarového
produktu společnosti IBM, který se orientuje do oblasti systémů pro podporu spolupráce. Schválený
Strategický plán města Český Brod do roku 2022 a další významné dokumenty jsou zveřejněny prostřednictvím internetových stránek města. Na jejich aktualizaci nebo nově vytvořené dokumenty je
veřejnost upozorňována opět na webu města a v měsíčníku Českobrodský zpravodaj. Zde se také
nejčastěji dočte, jak se naplňují cíle strategie města.

2.6.4 Názorového průzkumu 2018
Názorový průzkum 2018 byl již pátým v pořadí a to opět ve spolupráci s Agora CE, o.p.s. Dotazník byl
respondentům k dispozici v tištěné a elektronické podobě v období od 20. 4. do 20. 5. 2018. Sešlo
se celkem 530 vyplněných dotazníků. Závěrečná zpráva je zveřejněna na webu města.

2.7 PROPAGACE A MEDIALIZACE AKTIVIT MA21 ZA ROK 2018
Projekt Zdravého města a MA21, resp. naplňování jednotlivých kritérií
prostřednictvím konaných osvětových kampaní, osvětových akcí atd., je
možné průběžně sledovat na webových stránkách města Český Brod
v sekci Zdravý Brod www.cesbrod.cz/zdravy-brod/. Pro propagaci je
využíván i facebookový profil města, měsíčník Českobrodský zpravodaj
(ke stažení i v elektronické podobě na webu města). Dále pak plakáty na
vývěskách, články v tištěných médiích Kolínský deník a na webu Region
Pošembeří o.p.s.
S únorovým Českobrodským zpravodajem jsme do domácností distribuovali také Katalog projektů. Nabízí přehled
téměř padesáti významných realizovaných projektů, které přispěly
k rozvoji našeho města napříč všemi oblastmi. V digitální podobě je
ke stažení na webu města. Další tištěné výtisky jsou pro zájemce volně k
dispozici v našem infocentru se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 56.
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2.8 HOSPODAŘENÍ ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21 V ROCE 2018
Pro naplňování cílů, resp. aktivit ZM a MA21 a strategické plánování byla v rozpočtu Města Český
Brod pro rok 2018 určena rozhodnutím zastupitelstva 31. 1. 2018 finanční částka ve výši 100 000 Kč.

2.8.1 Finanční podpora spolkové činnosti
V dotačním programu města na podporu zájmových organizací byly rozděleny částky:
•
•
•
•

PROGRAM Č. 1 - zabezpečení pravidelné činnosti NNO:
1 600 000 Kč
PROGRAMU Č. 2 - podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými
dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města:
597 160 Kč
PROGRAMU Č. 3 - investice NNO:
3 480 000 Kč
(z toho 3 000 000 Kč synergie pro TJ Slavoj) a na neinvestiční akce
800 000 Kč
Financování sportovních zařízení v majetku města
600 000 Kč

Městské akce byly podpořeny z Fondu sportu, kultury a volného času částkou

752 697 Kč

2.8.2 Rozpočet zdravého města (stav ke dni 30. 11. 2018)
Aktuální rozpočet lze sledovat na webu města: http://rozpocet.cesbrod.cz:8090/rr/
• Rozpočet schválený: 197 568.00 tis.
• Rozpočet upravený: 217 934.00 tis.
• Skutečné čerpání: 193 568.97 tis.
Čerpání výdajů v oblastech (v tisících Kč)
ODVĚTVÍ

ROZPOČET
SCHVÁLENÝ

ROZPOČET
UPRAVENÝ

SKUTEČNÉ
ČERPÁNÍ

SK K
RU %

Veřejná správa

64 733.00

64 777.00

58 999.52

91.08

Komunální služby

40 970.00

43 370.00

36 005.61

83.02

Školství

16 680.00

24 267.00

21 150.67

87.16

Bezpečnost a veřejný pořádek

20 580.00

21 030.00

17 857.77

84.92

Sociální služby

13 740.00

15 114.00

14 982.29

99.13

Zdravotnictví

14 050.00

14 050.00

14 020.00

99.79

Doprava

11 540.00

10 979.00

3 979.40

36.25

7 760.00

8 220.00

7 295.86

88.76

Bydlení

0.00

6 300.00

10 607.56

168.37

Kultura

5 035.00

5 696.00

4 024.23

70.65

Životní prostředí

1 080.00

2 336.00

1 337.35

57.25

Průmysl a stavebnictví

1 130.00

1 630.00

3 237.71

198.63

270.00

165.00

71.00

43.03

Ostatní

0.00

0.00

0.00

CELKEM

197 568.00

217 934.00

193 568.97

Tělovýchova a zájmová činnost

Zemědělství

13-

88.82

PLÁN AKCÍ 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7. – 31. 1. - Český Brod očima studentů architektury Ing. arch. Pavlíčka (ZB + PI)
17.1. - Smysluplné hospodaření s dešťovou vodou - seminář (PI)
28.1. - Nová čtvrť "Cukrovar" - veřejné setkání (PI)
11.3. - Jaká je budoucnost rozvoje našeho města? - veřejné setkání (PI)
16.3. – 12.4.2019 - kampaň Den Země Ukliďme Pošembeří = Ukliďme svět, ukliďme Česko
9.4. - Změny dopravního režimu v oblasti Škvárovna - veřejné setkání (PI)
16.4. - kampaň Den Země - film v KD Svět Ohrožená semínka, beseda, ochutnávka zdravých
potravin (PI + Lucie Kolingerová)
20.4. - Den Země na Klepci
15.5. - kampaň Den rodiny - přehlídka soc. služeb + zábavný program pro rodiny s dětmi (PI)
16.5. - kampaň Den rodiny - film v KD Svět Domácí štěstí (PI + BB)
27.5. - Regulační plán - veřejné setkání - předběžný termín (PI)
6.9. - kampaň Dny evropského kulturního dědictví - přednáška (ZB)
7.9. - kampaň Dny evropského kulturního dědictví - výlet (IN)
8.9. - kampaň Dny evropského kulturního dědictví - večerní procházka po městě nebo bojovka
(IN + skauti)
9. - 15.9. - kampaň Město v pohybu (TJ Slavoj, PI propagace)
9. - 11.10. - Středočeská kotlina - poušť nebo oáza - vzdělávací pořad, promítání pro ZŠ + večer
pro dospělé - (PI + Pošembeří)
1.12. - Advent 2019 (akce napříč sektory, v červnu schůzka pro přípravu - PI)

Kampaň Den rodiny 16.5. - 17.5.2019 (aktualizace ze dne 27.2.2019)
Čtvrtek 16. 5. 2019 - scénář

9:00 - 9:30 - ranní rozcvička pro seniory - lektorka Lenka Krutská (300,- Kč)
• Radniční sál
10:00 - 12:00 – Výtvarná dílna pod vedením pedagogů z ZŠaPrŠ Český Brod
• Radniční sál
10:00 - 16:00 - Den otevřených dveří Pedagogické poradně
Jiřina

Petra
Jana

10:00 - 12:00 - Den otevřených dveří v RC Kostička
Petra + Kostička
• Volná herna, propagace činnosti RC
13:00 - 14:00 - Cvičení paměti pro seniory
Jana + Veronika
• Radniční sál
• Lektor? Cena?
14:15 – 15:45 – Svět nevidomých
Jana
• Radniční sál
• Lektor Pavla Kovaříková, Rozhledna, z.s. Cena?
12:00 – 16:00 – Ukázky práce výcviku psů pro nevidomé
Jana
• Před kostelem a před zvonicí
• Lektor ze z.s. Vodicí psi srdcem. Zdarma?
14:45 - 16:00 - Závod na koloběžkách s RC Kostička
Petra + Kostička
• Před kostelem na vozovce
• V režii RC včetně startovného, průběhu závodu a vyhlášení i cen
16:00 - 16:15 - Tanečky dětí z RC Kostička
Petra + Kostička
• Před IC
• V režii RC včetně techniky a hudby
16:15 - 17:00 - kapela z gymnázia
Petra
• Před IC
• Ve své režii včetně techniky a hudby
15:00 - 16:00 - Klauniáda + bubliny
Petra
• Před IC
10:00 - 17:00 - Doprovodný program - před čp. 1 v parčíku
Petra
• Skákací hrad - Petr Šoupal … musím poptat
• Hrankoliště - Josef Ležal - skauti
• Kuličky
• Skákací guma
• Skákací panák
• Obruče
• Malování křídami na zemi
• Výtvarná dílna - plackovačka, motiv ruce k zavěšení na šňůru
• Deskové hry
• Opékání buřtů, buchet + pivo a limo
• Prodej zdravého občerstvení (zdravá výživa, oříšky…) … musím poptat
• Soutěž v přebalování miminek/panenky - pro dospělé……..ve spolupráci s RC Kostička
• Soutěž ve slalomu s kočárkem - pro dospělé ……..ve spolupráci s RC Kostička
• Soutěž ve stavění komínů z dřevěných kostek - pro dospělé + děti ……..ve spolupráci s RC Kostička
• Stánek s burzou kuchařských receptů, případně ochutnávek ……..ve spolupráci s RC Kostička
• 13:00 - 16:00 - vystoupení dětí (zpěv, tanec, hudba, divadlo ZUŠ?) … musím poptat
• Malování na tvář … paní Janků, poptá Jiřina

10:00 - 16:00 - Festival sociálních služeb - na silnici ve stánkách
Jana
Prezentace zážitkovou formou ……….. na vozovce, kde bude zábor
1) LECCOS (ano, stánek?)
2) ANNA – sociální služby pro seniory (ano, chtějí stánek)
3) Zvoneček Bylany (ano, chtějí stánek)
4) Centrum péče Doubrava?
5) Spirála pomoci – půjčovna kompenzačních pomůcek (ano, chtějí stánek)
6) Život 90 (ano, stánek mají svůj)
7) HEWER
8) Prostor plus
9) Berkat?
10) Odbor sociálních věcí – komunitní plánování (ano, chtějí stánek)
11) Domácí hospic nablízku (ano, stánek mají svůj)
12) Vodící psi srdcem – Limuzy………prezentace u kostela
13) Pavla Kovaříková, Rozhledna, z.s. ………prezentace v radničním sále čp.1
17:00 - 19:00 - Inspirativní kavárna nejen pro rodiče - Mediální gramotnost - se žurnalistkou Petrou
Procházkovou
Veronika + Jiřina
• V sále nebo kavárně KD SVĚT …. Ve spolupráci s Beátou Binkovou
Pátek 17.5.2019 - scénář
13:30 - 20:00 - Den otevřených dveří v NZDM Klub Zvonice

Petra + NZDM Klub Zvonice

18:00 - 20:00 - Domácí péče - promítání filmu v KD SVĚT
Petra ve spolupráci s Beátou Binkovou
• Odkaz https://www.csfd.cz/film/386969-domaci-pece/prehled/
• Vstupné zdarma, bez prodeje lístků.
• Pokusíme se sehnat režiséra Slávka Horáka nebo herečku Alenu Mihulovou, aby film uvedli…
Petra + Jiřina
Organizační informace (zajistí Petra):
• Zábor
• Rezervace pivních setů, židlí
• Propagace
• Výroba volných vstupenek na promítání
• Dříví na opékání
• Vidlice na opékání

