
 
 

 
 

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 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 – aktualizace provedena, s aktualizaci bude 
informováno ZO v roce 2020 a následně uvedeno na webových stránkách obce,  

 příprava tvorby Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje obce 
 hodnocení 10 P vzešlých z Veřejného fóra – 12.6.2019 proběhlo Veřejné fórum a 

proběhlo hodnocení 10P včetně ověřovací ankety, 
 vzdělávání zastupitelů obce a zaměstnanců úřadu v oblasti udržitelného rozvoje a MA21 

– proběhlo školení zastupitelů obce 30.5.2019 Minimum udržitelného rozvoje 
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 – dosažena klasifikace C, 
 realizace 4 auditů udržitelného rozvoje – audity v oblasti Kultura a volný čas, Správa 

věcí veřejných a územní rozvoj, Sociální prostředí a Místní ekonomika podnikání, 
pokročilost klasifikace MA21 máme 2 hvězdičky (ze tří), mezi malými obcemi  jsme 
nejlepší 

 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 
 
Veřejné Fórum a 10P proběhlo 12.6.2019 včetně ověřovací ankety 
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 – proběhl s s bohatým vzdělávací programem pro veřejnost a místní Základní 
a mateřskou školu - mobilní planetárium, trhy místních výrobců. K tomu dni jsme 
pořídili vratné kelímky, vyráběli s dětmi látkové sáčky na pečivo a ovoce. Během 
slavnostního odpoledne proběhlo hlasování o logo Zdravá obec Bory. 
Dny zdraví – proběhl na Cyrilově současně se Slavnostmi brambor 

 příprava a realizace lokálních projektů: 
Ucho lesa – zahájili jsme technickou přípravu projektu 
Pohádkový les - proběhl pro rodiny v září 
Zůčastnili jsme se akce Čistá Vysočina 
Byla pořízená dětská literatura o lese 
Přednáška na téma Improvizace pro život a lepší komunikaci 
Vydali jsme pexeso a kalendář na téma Naše příroda 

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 
 
propagace a medializace - pravidelné články v obecním zpravodaji a na webových stránkách 
obce 
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 
 
žádost byla podána do konce února, dotace získána a byla proplacena 
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 – účast na 
jarní a podzimní škole NSZM. Získání zlatého certifikátu pro nového koordinátora 
Termín: do 31.12.2019 
Zodpovědnost: politik, koordinátor MA21 a asistent koordinátora MA21 
 
 
 
 
 
 
V Borech dne 21.1.2020                                                                             Ing. Mária Necidová              
 



 
 


