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VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2014 
PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A  MÍSTNÍ AGENDA 21 v LITOMĚŘICÍCH 

 
Hodnocení návrhů na zlepšení procesu MA21 ke dni 31. 12. 2014 

 

Návrhy Akčního plánu zlepšování jsou hodnoceny na základě bodové stupnice 0 – 10, která je v tabulce vyjádřena v procentech, přičemž 

hodnota 10 představuje 100% splnění návrhu, hodnota 0 naopak nedosažení stanovených cílů. 

 
Návrh č. 1: Úspěšně obhájit kategorii ,,B“ v rámci mapování kvality procesů MA 21, a to v souladu s doporučením Pracovní 

skupiny pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) 
 

Termín:    do 30. 11. 2014 

Zodpovědnost:  politik PZM a MA21 

Spolupráce:  koordinátor PZM a MA21, Komise PZM a MA 21, vedoucí odborů/oddělení MěÚ, vedení města 

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. úspěšně projít všemi částmi obhajoby 

kategorie „B“ v rámci Kritérií MA21  

splnění 3 částí 

obhajoby 

kategorie „B“ 

 

 

100 

Město obhájilo již posedmé dosaženou kategorii „B“ 

mezinárodního programu MA21 v rámci těchto částí::  

1. část - naplnění kritérií kategorie „B“, vč. nižších 

kategorií „D“, „C“ v Databázi MA21 (do 21.9), 

2. část - kontrola na místě (6.10.) 

3. část - obhajoba před Pracovní skupinou pro MA21 při 

Radě vlády pro UR, konference NSZM Olomouc (25.11.) 

2. splnit doporučení vzešlá od Pracovní skupiny 

pro MA21 RVUR v rámci obhajoby kategorie 

„B“ v roce 2013  

(Doporučení/připomínky: zaměřit se na 

problematiku systému dopravy, dokončit 

sebehodnocení ve všech 10ti oblastech 

UR(možno bez vnější oponentury) 

splnění 2 

doporučení od 

hodnotitelů 

obhajoby 

kategorie „B“ 

(kontrola na 

místě) 

 

 

 

60 

 

Oblast dopravy byla řešena v rámci ECI indikátorů, Plán 

mobility bude realizován v roce 2015 

Dokončeno sebehodnocení 9 oblastí UR   

Chybí vypracování auditu za oblast Místní ekonomika a 

podnikání. 

 

 

 

Celkové hodnocení 80%  
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Návrh č. 2: Nastavení kvalitního strategického řízení v rámci celého úřadu, a to na základě nově vytvořené aktualizace 

Strategického plánu rozvoje města  

 

Termín:    31. 12. 2014 

Zodpovědnost:  Oddělení projektů a strategií 

Spolupráce:  strategický tým, vedení města, koordinátor PZM a MA21  

 

Nastavení fungování STUR a sestavení funkčního postupu tvorby rozpočtu ve vazbě na Akční plán je součástí projektu MISTRAL – Místní 

implementace strategického rozvoje v Litoměřicích 

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. Dokončení metodik ke strategickému řízení  

4 metodiky 

 

100 

Dokončeny 4 metodiky v rámci projektu MISTRAL: 

Inovovaná metodika ke Strategickému řízení 

Inovovaná metodika k Akčnímu plánu 

Inovovaná metodika ke Strategickému týmu 

Metodika organizace projektových dní 
2. Organizace workshopu pro Strategický tým 

udržitelného rozvoje - STUR na témata: 

klíčové kompetence práce s veřejností, 

příprava a organizace projektového dne, 

strategické řízení na MěÚ, inovované 

metodiky a jejich praktické použití, 

organizace veřejných projednávání, karty 

projektu, indikátorové listy 

 

2 workshopy 100 28. – 30. 4. proběhl workshop na téma Klíčové 

kompetence, práce s veřejností, příprava a organizace 

projektového dne 

29. 9. – 2. 10. proběhl workshop na téma Strategické 

řízení na MěÚ, inovované metodiky a jejich praktické 

použití, karty projektu, indikátorové listy, prezenční a 

komunikační dovednosti 

 

3.  Veřejná projednávání s veřejností 2 

projednávání 

100 V roce 2014 proběhla 3 projednávání investičních akcí 

s veřejností: 

19. 2. Budoucnost areálu městského pivovaru 

v Litoměřicích – 1. projednávání  

6. 5. – Budoucnost areálu městského pivovaru 

v Litoměřicích – 2. projednávání 

20. 11. Budoucnost bývalých kasáren pod Radobýlem 
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4. Zavedení jednotného grantového systému 1 metodika 100 Dle metodiky z projektu MISTRAL byla zpracována 

sjednocená žádost pro podání grant, jsou upraveny  

informace na webu města, dle doporučení nbyly upraveny 

podmínky v jednotlivých grantech, zpracována publikace 

ke grantům a žádostem města Litoměřice  

3. Dokončení Strategie marketingu cestovního 

ruchu a Personální strategie 

1 metodika 100 V rámci projektu MISTRAL byla zpracována Inovovaná 

strategie marketingu a cestovního ruchu 

Celkové hodnocení 100 %  

 

 

Návrh č. 3: Zvýšení povědomí o „udržitelné“ energetice prostřednictvím managementu na MěÚ 

 

Termín:    do 31. 12. 2014  

Zodpovědnost:  energetický manažer města 

Spolupráce:  koordinátor PZM a MA21, příspěvkové organizace a neziskové organizace, vedoucí odborů MěÚ 

 

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. Osadit dálkovými měřidly min. 5 budov či 

zařízení v majetku města 

Instalace 5 

měřidel 

 

 

100 

10 budov v majetku města bylo osazeno dálkovými 

měřidly. 

2. Odborná konference k energetickému 

managementu 

1 konference 100 23. a 24. 10. proběhla konference "Energie (pro) města 

21. století". ve spolupráci s kanceláří Paktu starostů a 

primátorů, evropským sdružením měst a obcí zaměřených 

na udržitelnou energetiku Energy Cities a pod záštitou 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Mezi hlavními 

přednášejícími byl i Paul Isbell - energetický manažer 

města Bristol. 
3. Dokončení EPC projektu pro vybrané budovy 

města 

 NE Výběrové řízení začalo v dubnu a nyní je očekáváno 

rozhodnutí RM, zda v projektu pokračovat. 
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Celkové hodnocení 67%  

 
 

 

 

 

Návrh č. 4: Sledování indikátorů udržitelného rozvoje (ECI) k realizaci konkrétních opatření 

 

Termín:    31. 12. 2014 

Zodpovědnost:  koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce:  energetický manažer, komise RM, vedení města 

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. Zpracování otázek k dotazníkovému šetření 

indikátoru A.1 a A.3 
2 série otázek   

 

100 

Standardní otázky ECI indikátorů byly doplněny o aktuální 

otázky daných oblastí, ve spolupráci s komisí ZM a komisí 

dopravy, vedení města 

2.  Závěrečné zprávy dotazníkového šetření A.1. 

. Spokojenost občanů s místním 

společenstvím,A.3. - Mobilita a doprava, 

B.10. Ekologická stopa města a Uhlíková 

stopa 

 

4 zprávy 100 Závěrečné zprávy A.1 a A.3 byly obdrženy k 31.7. 2014 

Zprávy k Ekologické a Uhlíkové stopě byly zpracovány do 

31. 12. 2014 

3. vypracovat Komisí PZM a MA21 a 

odpovědnými odbory návrh/y na zlepšení 

vyhodnocené situace v rámci sledovaných 

indikátorů ECI, informovat RM o plánovaných 

postupech 

 

  

100 

S výsledky indikátorů A.1 a A.3  bylo seznámeno vedení 

města, veřejnost ve formě tiskové zprávy.  

Výsledné zprávy jsou na webu ZM, jednotlivé odbory 

budou pracovat s výsledky dle svých plánů činnosti. 

Celkové hodnocení 100 %  
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Návrh č. 5: Obhájit status Fairtradové město Litoměřice a naplnit Deklaraci podpory Fair trade 
 

Termín:    30. 11. 2014 

Zodpovědnost:  předseda Řídící skupiny pro fair trade, koordinátor ZM 

Spolupráce:  Komise PZM a MA21, Řídící skupiny pro FT, vedení města, příspěvkové a nevládní organizace 
 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. naplnit 5 kritérií pro obhájení získaného 

statusu Férové město: 

 

splnění 5 

kritérií statusu 

Férové město 

100 Na základě předložené zprávy o plnění kritérií k udělení 

statusu Fairtradové město Litoměřice pro rok 2014 

Asociace pro fair trade (FT) obnovila městu tento titul.  

2. realizovat úkoly vyplývající z Akčního plánu 

pro FT na rok 2014  

Splnění 10 

úkolů 

100 Díky aktivní práci řídící skupiny pro FT byly v průběhu 

roku realizovány všechny úkoly vyplývající z Akčního 

plánu FT 2014. 

3.  realizace větší propagační osvětové FT akce 

ve spolupráci s partnery 

 

1 velká akce 100 13. 6. proběhl ve spolupráci s org. ShineBean africký 

férový festival DUN DUN se zapojením škol, NNO, podnik. 

sektoru, veřejnosti 

Celkové hodnocení 100 %  

 

 

Návrh č. 6: Systémově naplňovat cíle Zdravotního plánu města Litoměřice, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel 

 

Termín:    31. 12. 2014 

Zodpovědnost:  Komise PZM a MA21 

Spolupráce: Pracovní tým ke Zdravotnímu plánu města, Zdravotní a sociální komise, Oddělení projektů a strategií, Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 
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 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. formulace TOP 3 zdravotních cílů na období 

let 2014 – 2016  

 

3 TOP 

problémy 

 

100 

 

 

Na jednání pracovní skupiny ke Zdravotnímu plánu ze dne 

2. 12. 2014 byly stanoveny následující 3 TOP zdravotní 

cíle pro rok 2015 – 2017 

1. Bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě   

2. Bude podporována výchova ke zdraví na školách  

3. Bude zlepšováno duševní zdraví občanů  

2. zajistit informovanost o výsledcích nové 

zdravotní analýzy odpovědným pracovníkům 

Městské nemocnice v Litoměřicích a 

Zdravotní a sociální komisi při Radě města 

 

1 prezentace 

1 tisk. zpráva 

100 Výsledky zdravotní analýzy byly zveřejněny na webu ZM, 

společně s aktualizovaným Zdravotním plánem budou 

mediálně prezentovány v portále  městské nemocnice, 

komisi zdravotní a sociální budou představeny 11.3. 2015 

(vzhledem k novému povolebnímu složení)  

3. zpracování doporučení k zlepšení aktuálních 

TOP3 zdravotních problémů  

 

3 doporučení  100 Doporučení byla specifikována  po jednání s vedoucí 

odboru školství a vedoucí odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví, komise zdravotní a sociální posoudí 11. 3. 

2015 

4. v oblasti sekundární prevence podporovat 

aktivity motivující občany vážit si svého 

zdraví, a to v návaznosti na výše navržené 

zdravotní 3 TOP cíle – organizace přednášek, 

seminářů, besed 

 

10 akcí 100 V rámci říjnové kampaně Dny zdraví se uskutečnilo 14 

akcí pro veřejnost, dále se uskutečnily projekty 

v mateřských, základních i středních školách, Všeobecná 

zdravotní pojišťovna podpořila kampaň volnými vstupy do 

plaveckého bazénu, posilovny a na bruslení, uspořádána 

byla kulinářská soutěž škol „S jídlem si (ne)hrajem“,  

Spgš připravuje preventivní programy pro školy 

5.  spolupráce na Koncepci rozvoje sportu  

v Litoměřicích 

 

1 jednání 100 OPaS oslovil případné zpracovatele koncepce sportu – UK 

Praha a FTK Olomouc, ve spolupráci s OPaS proběhla 

úvodní jednání ke zpracování koncepce sportu v LTM 

Celkové hodnocení 100%  
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Návrh č. 7: Kampaň 30 dní pro neziskový sektor věnovaná NNO a aktivním občanům  
 

Termín:   květen. 2014 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, Odbor soc. věcí a zdravotnictví – komunitní plánování 

Spolupráce:  příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace 
 

 

 

 
 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. Ustanovení koordinátorů a organizačních 

skupin na akce Místa v Litoměřicích přátelská 

seniorům, akce Místa v Litoměřicích přátelská 

rodinám 

2 koordinátoři 100 Koordinátor senioři – J. Hanousková 

Koordinátor rodiny – Z. Čuchalová 

2. Realizace 2. ročníku akce Místa v Litoměřicích 

přátelská seniorům 

1 kampaň 100 3. května – 29. května 2014 

16 akcí, zapojilo se 12 organizací 

Účast: 87 seniorů 

Oceněno 34 (6 účast 100%) 

 

3. Realizace akce Místa v Litoměřicích přátelská 

rodinám 

1 kampaň 100 23. dubna – 31. května 2014 

17 akcí, zapojilo se 15 organizací  

s prorodinnými aktivitami 

Účast: 83 rodin 

Oceněno 10 rodin (účast na 10 a více akcích) 

  

Celkové hodnocení 100 %  

 

 

Návrh č. 8: Zapojení podnikatelského sektoru v rámci spolupráce s městem Litoměřice  

 

Termín:   31.12.2014 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21  

Spolupráce: Hospodářská komora Ltm., podnikatelé 
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Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

zprostředkování spolupráce mezi 

zaměstnavateli Litoměřicka a základními a 

středními školami 

1 promo akce 0 Plánovaná akce hospodářské komory ke zprostředkování 

spolupráce firem se školami se neuskutečnila 

zapojení podnikatelského sektoru do akcí 

Zdravého města Litoměřice 

2 akce  100 Zapojení podnikatelského sektoru při akcích ZM -  

certifikace nekuřáckých provozoven, africký férový festival 

DUN DUN, akce Ukliďme Litoměřice, projekt Noc venku 

Celkové hodnocení  50%  

 

 

 

Návrh č. 9: Zlepšení životního prostředí, zvláště zajištění čistoty a pořádku ve městě 

 

Termín:   31.12.2014 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21  

Spolupráce: Odbor ŽP, komise ŽP, městká policie, TSM 

 

Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

Zapojení organizací, městského úřadu, škol, 

oddílů, občanů do úklidové akce 

 

Zapojení min. 

3 organizací 

100 Únor 2014 – anketa o znečištěných místech a černých 

skládkách 

21.3. – úklid tratě u horního nádraží – zaměstannci MěÚ, 

vedení města. TSM, městská policie 

Školy a oddíly – v rámci projektových akcí 

Občané – 17.5. 

Uspořádání akce „Ukliďme své město“ 

 

1 akce 100 21.3. – úklid tratě u horního nádraží  

17.5.2014 – akce „Ukliďme Litoměřice“ 

(úklid 3 černých skládek) 

Připojení se k celorepublikové akci „Ukliďme 

Česko“ 

1 akce 100 17.5. – proběhla úspěšně akce „Ukliďme Litoměřice, 

Ukliďme Česko“ – úklid 3 černých skládek na území města 

Celkové hodnocení  100%  
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Návrh č. 10: Propagace a informační materiál Zdravého města 

 

Termín:   31.12.2014 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21  

Spolupráce: Oddělení projektů a strategií, tisková mluvčí města, Litoměřicko24, Český rozhlas SEVER, Deník 5+2   

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. vydat alespoň jednu zprávu za měsíc 12 tiskových 

zpráv za rok 

100 V roce 2014 byly vydávány tiskové zprávy  v Radničním 

zpravodaji, v Litoměřisku24, v Litoměřickém deníku, 

v týdeníku 5+2, 1 v MF  Dnes, v novinách Právo, , na 

web. stránkách Českého rozhlasu SEVER  

Regionální televize pravidelně zajišťuje kvalitní reportáže 

ze všech akcí pořádaných ZM.  

2. zpracování 10 informačních cedulí o 

aktivitách Zdravého města a místní Agendy 

21 v Litoměřicích 

10 cedulí 100 Informační cedule byly zpracovány v rámci projektu 

MAESTRO 

3. dokončení letáku k strategickému řízení 

navazujícího na letáky k aktivitám ZM a MA21 

a energetického managementu 

1 leták  

100 

Díky projektu MAESTRO byl leták Litoměřice Strategické 

řízení zpracován 

 

Celkové hodnocení 100 %  

 
Návrh č. 11: Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA 21 

 

Termín:   31.12.2014 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21  

Spolupráce: politik ZM, tisková mluvčí města, Litoměřicko24, regionální televize  

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 
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1. Zveřejnění zpráv z každé významné akci 

 

12 zpráv za 

rok 

100 V roce 2014 byly vydávány tiskové zprávy  v Radničním 

zpravodaji, v Litoměřisku24, v Litoměřickém deníku, 

v týdeníku 5+2, 1 v MF  Dnes, v novinách Právo, , na 

web. stránkách Českého rozhlasu SEVER  

Regionální televize pravidelně zajišťuje kvalitní reportáže 

ze všech akcí pořádaných ZM, aktuality jsou předávány 

informačními kanály NSZM 

2. Spolupráce s ostatními Zdravými městy při 

tvorbě koncepcí a dokumentů  

 

2 jednání 100 Průběžně probíhá výměna zkušeností se Zdravými městy, 

především Chrudim a Kopřivnice (koncepce sportu, 

veřejná projednávání, Zdravotní plán apod.)  

Pravidelné příspěvky do příkladů dobré praxe NSZM, 

střípků, videoreportáže z akcí 

Celkové hodnocení 100 %  

 
Návrh č. 12: Snaha získat další externí zdroje pro realizaci procesů MA 21 

Termín:    do 31. 12. 2014  

Zodpovědnost:  Oddělení projektů a strategií 

Spolupráce:  koordinátor PZM a MA21, partneři ZM 

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. Získat min. 500 tis. Kč na aktivity v rámci 

realizace MA 21  

 

500 tis. Kč 100 Z Programu švýcarsko – české spolupráce MŽP získána 

dotace 2,6 mil. Kč na projekt READY 21 - aktivity v rámci 

Zdravého města, energetiky, strategického řízení a 

dopravy – vize pro 21. století 

Celkové hodnocení 100 %  

 


