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VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ 2013 
PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A  MÍSTNÍ AGENDA 21 v LITOMĚŘICÍCH 

 
Hodnocení návrhů na zlepšení procesu MA21 ke dni 31. 12. 2013 

 

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. 2013 

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 pošesté 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 20.9), 

2. část - kontrola na místě (30.10.) 

3. část - obhajoba před Pracovní skupinou pro MA21 při 

Radě vlády pro UR, konference NSZM Olomouc (18.9.) 

2. splnit alespoň dvě doporučení vzešlá od 

Pracovní skupiny pro MA21 RVUR v rámci 

obhajoby kategorie „B“ v roce 2012 

(Doporučení/připomínky: přehledně 

prezentovat aplikaci procesů a nástrojů MA21 

na zcela konkrétních příkladech, dokončit 

sebehodnocení ve všech 10ti oblastech 

UR(možno bez vnější oponentury) 

splnění 2 

doporučení od 

hodnotitelů 

obhajoby 

kategorie „B“ 

(kontrola na 

místě) 

 

 

 

95 

 

Aplikace procesů MA21, prezentovaná na konkrétních 

příkladech, byla hodnocena Pracovní skupinou Rady vlády 

pro udržitelný rozvoj velmi dobře   

 

Dokončeno sebehodnocení 9 oblastí UR   

Chybí vypracování auditu za oblast Místní ekonomika a 

podnikání. 

 

 

 

Celkové hodnocení 97,5 %  
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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. 2013 

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. Zajištění školení ke strategickému řízení pro 

zaměstnance MěÚ LTM 

 

 

1 školení 

 

 

100 

Školení ke strategickému řízení pro zaměstnance MěÚ LTM 

proběhlo 17. 5. 2013 v budově MěÚ Litoměřice v rozsahu 

8 hodin. 

2. Zavedení jednotného grantového systému  1 jednání  100 Proběhla 2 jednání k zavedení jednotného grantového 

systému, vedená firmou Mepco. 

Finální podoba naplánována na rok 2015. 

3. Organizace workshopu pro Strategický tým 

udržitelného rozvoje - STUR na téma finanční 

řízení, tvorba strategického rozpočtu, roční 

Akční plán   

1 workshop   100 Školení STUR k tvorbě finančních rozpočtů a Akčích plánů 

ke Strategickému plánu rozvoje města proběhlo  11. – 13. 

9. 2013.  

V rámci workshopu se uskutečnila diskuze k metodice 

sledování indikátorů SPRM. 

(budou upraveny metodické listy indikátorů) 

Celkové hodnocení 100 %  

 

 

Návrh č. 3: Zvýšit povědomí o „udržitelné“ energetice prostřednictvím zavedením energetického managementu na MěÚ  

 

Termín:    do 31. 12. 2013  

Zodpovědnost:  koordinátor PZM a MA21, energetický manažer města 

Spolupráce:  koordinátor PZM a MA21, příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace, vedoucí odborů MěÚ 
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 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. instalovat min. jeden energetický štítek na 

budovu MěÚ Litoměřice, který bude 

doprovázen osvětovou akcí  

umístění 1 

štítku na 

budovu MěÚ 

Litoměřice 

 

 

100 

35 budov v majetku města obdrželo podle vyhlášky 

č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov průkazy 

energetické náročnosti budovy, které zároveň nahradily 

energetické štítky v objektech, kde byly štítky zpracovány. 

2. pilotně osadit dálkovými měřidly min. 5 

budov či zařízení v majetku města. 

Instalace 5 

měřidel 

0 Bude provedeno v roce 2014 z důvodu nutnosti vypsání 

výběrového řízení v rámci projektu MAESTRO  

3. zpracovat energetický plán města 

 

1  100 Došlo ke zpracování energetického plánu města do roku 

2030 včetně akčního plánu v rámci projektu MAESTRO 

k 31.12.2013 

4. zpracování zprávy pro RM o vyhodnocení 

energetického managementu města za rok 

2013 

 

1 Hodnotící 

zpráva 

energetického 

managementu 

za rok 2013  

100 Zpráva bude předložena Radě města počátkem roku 2014 

Celkové hodnocení 75 %  

 
 

Návrh č. 4: Využití aktualizovaných indikátorů (ECI) k realizaci konkrétních opatření 

 

Termín:    31. 12. 2013 

Zodpovědnost:  koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce:  vedoucí odborů MěÚ 

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 
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1. vypracovat Komisí PZM a MA21 návrh/y na 

zlepšení vyhodnocené situace v rámci 

sledovaných indikátorů ECI  

ANO/NE  

 

0 

Konkrétní návrhy ke zlepšení situace nebyly komisí 

vypracovány, hodnocené oblasti v rámci sledovaných ECI 

indikátorů se většinou shodují s problémy, které vychází  

z veřejných fór a ty jsou řešeny v rámci Důvodových  

zpráv. Na jaře roku 2014 proběhne nové dotazníkové 

šetření ECI indikátorů. 

2. realizovat konkrétní opatření příslušným 

odborem odpovědným za aktuální řešení, a to 

na základě zpracovaných návrhu/ů Komisí 

PZM a MA21  

zrealizovaní 1 

konkrétního 

opatření 

 

0 

Vzhledem k absenci návrhů komise nebylo konkrétní 

opatření realizováno. 

Celkové hodnocení 0 %  

 
 

 

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

Termín:    30. 11. 2013 

Zodpovědnost:  předseda Řídící skupiny pro fair trade 

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 2013 

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

2. realizovat úkoly vyplývající z Akčního plánu 

pro FT na rok 2013  

Splnění 10 

úkolů 

100 Díky aktivní práci řídící skupiny pro FT byly v průběhu 

roku realizovány všechny úkoly vyplývající z Akčního 

plánu FT 2013.  

Celkové hodnocení 100 %  
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Návrh č. 6: Systémově naplňovat cíle  Zdravotního plánu města Litoměřice, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu 

obyvatel 

 

Termín:    31.12.2013 

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 

 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. společně se Zdravotní a sociální komisí nově 

ustanovit složení Pracovního týmu ke 

Zdravotnímu plánu a zorganizovat 2 x do 

roka jeho jednání  

 

2 setkání nové 

pracovní 

skupiny 

 

 

50 

 

První schůzka pracovní skupiny ke Zdravotnímu plánu 

města se uskutečnila 26. 3. 2013. Vzhledem k tomu, že 

bude KHS ÚK  zpracovávat novou Analýzu zdravotního 

stavu obyvatel, byla další schůzka naplánována po jejím 

vypracování. Analýza bude dokončena začátkem roku 

2014. K posunu termínu zpracování nové analýzy došlo 

z důvodu požadavku KHS na implementace zdravotních 

dat, která budou k dispozici do 15.1.2014. 

2. do konce roku 2013 budou nově vybrány TOP 

zdravotní 3 cíle na období let 2014 – 2016  

 

TOP 3 cíle 0 Nové zdravotní cíle budou vybrány na základě výsledků 

nové zdravotní analýzy a v návaznosti na Zdravotní plán 

města. 

3. zorganizovat kampaň o zdravém stravování a 

zdravém životním stylu, (součástí kampaně je 

spolupráce s MŠ a ZŠ v Ltm, nadačním 

fondem Albert, úprava jídelníčku v CŠJ ve 

spolupráci s KHS Ústí a kulatý stůl o 

stravování v CŠJ) 

1 kulatý stůl 100 Kulatý stůl o stravování ve školní jídelně proběhl 25. 5. 

2013, proběhlo několik schůzek se zástupci CŠJ, KHS ÚK, 

lékaři a odboru ŠKSPP. Do programu nadačního fondu 

Albert se zapojily všechny litoměřické MŠ  a 4 ZŠ, od září 

2013 došlo k úpravě jídelníčku v CŠJ. 

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 a Všeobecná 

zdravotní pojišťovna podpořila kampaň volnými vstupy do 

plaveckého bazénu, posilovny a solné jeskyně. 
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Celkové hodnocení 62,5%  

 

Návrh č. 7: Kampaň 30 dní pro neziskový sektor věnovaná NNO, aktivním občanům a aktivním seniorům  
 

Termín:   květen. 2013 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, Odbor soc. věcí a zdravotnictví, dobrovolnické centrum DCH Ltm 

Spolupráce:  příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace 
 

 

 

 
 

 Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

1. Zrealizovat akci „Místa v Litoměřicích 

přátelská seniorům“ 

ANO/NE 100 Akce byla úspěšně zrealizována od 20.4. do 30.5. 2013. 

13 partnerů uskutečnilo 22 akcí, do kterých se zapojilo 

celkem 109 seniorů. Za seniorské aktivity v roce 2013 ZM 

LTM obdrželo razítko Dobrá praxe.  

Celkové hodnocení 100 %  

 

 

Návrh č. 9: Zapojení podnikatelského sektoru do aktivit Zdravého města  

 

Termín:   31.12.2013 

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21  

Spolupráce: Hospodářská komora Ltm., Odbor životního prostředí 

 

Úkoly vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Splněno 

% 

Komentář 

smluvní ustanovení spolupráce s Unií 

ovocnářů severočeského regionu 

 

1 smlouva 100 Dne 25.5.2013 byla podepsána starostou města  Mgr. 

Chlupáčem a Bc. předsedou Unie ovocnářů severočeského 

regionu Bc. Milanem Hančem Dohoda o přistoupení 

k partnerství, která stanovuje podmínky spolupráce mezi 

oběma stranami. 



 

 

7 

 

v rámci kampaně Den Země uspořádat 20 .4. 

2013 akci „Zasaď si svůj strom“ ve spolupráci 

se zahradnickou firmou Gabriel, s.r.o.   

 

2 sponzoři  

150 

Do komunitní akce, konané dne 20.4.2013, se ke ZM  

připojili 3 významní partneři.  

Firma Gabriel s.r.o – zabezpečila odborné sázení aleje 

firma Arboeko s.r.o. – poskytla 34 vzrostlých stromů 

Aleš Čížek Remax Vision – spolupodílela se na organizaci 

kulturního programu sázení a občerstvení sázejících 

ve spolupráci s Hospodářskou komorou Ltm. - 

získat sponzory pro zajištění odměn pro 

kampaň „30 dní pro neziskový sektor“ 

 

1 sponzor  

20 

 

Pro akci pro seniory se nepodařilo zajistit sponzora 

k zakoupení odměn, pouze lékárna U matky boží poskytla 

drobné balíčky jako odměny pro seniory. 

Celkové hodnocení 75 %  

 

 

Návrh č. 10: Propagace a informační materiál Zdravého města 

 

Termín:   31.12.2013 

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 2013 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. zpracovat informační leták Zdravé město a 

místní Agenda 21 v Litoměřicích 

1 leták  

100 

Díky projektu MAESTRO  byl zpracován 

- leták o činnosti Zdravého města a MA21  

- leták o udržitelné energetice a energetickém 

managementu  

Celkové hodnocení 100 %  

 


