
  
 
 
AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2019  
ZDRAVÉ OBCE BORY A MÍSTNÍ AGENDY 21 

 
 
1. Strategické plánování spočívající v posuzování a koordinaci veškerých 
rozvojových koncepcí, strategií a politik obce 
 

 aktualizace Strategického plánu 2019 
 příprava tvorby Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje obce 
 hodnocení 10 P vzešlých z Veřejného fóra 
 vzdělávání zastupitelů obce a zaměstnanců úřadu v oblasti udržitelného rozvoje a 

MA21 
 
Termín: do 31.12.2019 
Zodpovědnost: politik  Zdravé obce a MA21 a koordinátor Zdravé obce a MA21 
Spolupráce: vedení obce 
 
 
2. Úspěšně obhájit kategorii „C“ a příprava na kategorii „B“ dle kritérií MA21  
 

 splnění kritérií kategorie C podle podmínek MA21 
 realizace 4 auditů udržitelného rozvoje 
 příprava na kategorii „B“ 

 
Termín: do 30.10.2019 
Zodpovědnost: koordinátor Zdravé obce a MA21 
Spolupráce: pracovní skupina Zdravé obce a MA21, vedení obce 
 
 
3. Komunitní plánování – uspořádání veřejného projednání plánu zdraví a kvality 
života v obci 
 
Termín: do 31.10.2019 
Zodpovědnost: politik Zdravé obce a MA21 a  koordinátor Zdravé obce a MA21 
Realizace: koordinátor a asistent koordinátora Zdravé obce a MA21, pracovní skupina, vedení 
obce 
 
 
4. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní a lokálních projektů  
 

 Příprava a realizace osvětových kampaní: 
Den Země 
Dny zdraví 

 příprava a realizace lokálních projektů: 
Ucho lesa 



Pohádkový les 
 
 
Termín: do 31.10.2019 
Zodpovědnost: politik a koordinátor Zdravé obce a MA21 
Spolupráce: asistent koordinátora Zdravé obce a MA21, pracovní skupina MA21, neziskové 
organizace, příspěvkové organizace, podnikatelé 
 
 
5. Propagace a medializace Zdravé obce Bory 
 
Termín: do 31.12.2019 
Zodpovědnost: koordinátor a asistent koordinátora Zdravé obce a MA21 
Realizace: koordinátor a asistent koordinátora Zdravé obce a MA21 
 
 
6. Podání žádosti z dotačního programu Zdravý kraj Vysočina 
 
Realizace: únor 2019 
Zodpovědnost: politik a koordinátor Zdravé obce a MA21  
Realizace: koordinátor a asistent koordinátora Zdravé obce a MA21 
 
 
7. Vzdělávání nového politika Zdravé obce a MA21, koordinátora a asistenta 
koordinátora   
 
Účastnit se akreditovaného vzdělávání pro koordinátory a asistenty koordinátora 
 
Termín: do 31.12.2019 
Zodpovědnost: politik, koordinátor MA21 a asistent koordinátora MA21 
 
 
 
 
V Borech dne 25.2.2019              
 
 
 
 


