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Oblasti působnosti:  

A. Základní procesy - zlepšování místní kapacity ZM a MA21 a vnějších vtahů 

 mezisektorová komunikace a spolupráce v otázkách týkajících se ZM a MA21 (v komisi jsou zastoupena 
všechny důležitá témata pro rozvoj municipality: životní prostředí, doprava, sport a kultura, …) 

 systémová podpora a motivace aktivit v rámci ZM a MA21 – společenská i finanční (aktivity v rámci 

komunitního plánu; realizace principu partnerství) 

 kvalitní akce a aktivity pro veřejnost ve spolupráci s partnerskými organizacemi a Zdravými municipalitami 

(budování a rozvoj partnerství) 

 posílení kapacity pro získávání finančních zdrojů pro město/region (pro aktivity komunitního plánu) 

 zjišťování názorů a zapojování veřejnosti do přípravy dílčích i koncepčních záměrů rozvoje 

 iniciování managementu kvality ve městě/regionu (zavádění metod kvality v veřejné správě) 

 posílení výchovy, vzdělávání, osvěty v oblasti zdraví, udržitelnosti a celkové kvality života (zvyšování místní 

kapacity pro postup ke zdraví, UR a kvalitě života) 

 zlepšení propagace a medializace aktivit ve městě/regionu za využití ZM, MA21 a konkrétních výsledků (na 

místní, národní i mezinárodní úrovni) 

 využití ZM a MA21 pro externí spolupráci a vnější vztahy města/regionu (na místní, národní i mezinárodní 

úrovni; spolupráce s municipalitami, odbornými partnery a institucemi; uplatnění ZM a MA21 jako „dobré 
vizitky“ města k získání pozice a výhod) 

B. Strategie rozvoje - pro zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života 

 aktivní spolupráce na komunitním plánování 

 komunikace s komisemi a odbory úřadu v rámci strategického plánu města/regionu (přenos informací z/do 

komunitního plánu) 

 vyjádření k vlivu rozvojových záměrů ve městě/regionu na udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života 

(realizace principu udržitelného rozvoje) - ve spolupráci se strategickým expertním týmem (komisí, výborem) 
pro UR 

C. Komunikace s vedením města/regionu - k podmínkám pro ZM a MA21 a pro vnější vztahy 

 inovace a podněty a přenos dobré praxe pro místní politiku směrem k uplatnění mezinárodních principů UR 
a MA21 (zavádění mezinárodních postupů typu Aalborgské závazky apod.) 

 jiné návrhy pro vedení města/kraje ve vazbě na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. 

Kompetence: 

A. Dozor nad postupem realizace metody kvality MA21 

 navrhovat každoroční Plán zlepšování MA21 a jeho vyhodnocení (ke schválení pro vedení municipality a 
zastupitelstvo). 

B. Dozor nad výstupy komunitního plánování v rámci MA21 

 předávat podněty vzniklé v procesu komunitního plánování ostatním komisím rady města/kraje, pokud se 
týkají oblastí v jejich kompetenci; žádat informace o způsobu řešení těchto podnětů 

 předávat podněty vzniklé v procesu komunitního plánování odborům MěÚ/KrÚ, pokud se týkají oblastí v 
jejich kompetenci; žádat informace o způsobu řešení těchto podnětů. 

 



C. Odborná stanoviska k procesům participace veřejnosti, posuzování vlivu na udržitelný rozvoj, 
zdraví a kvalitu života 

 iniciovat a sledovat participativní procesy ve městě, zajišťované jednotlivými odbory MěÚ 

 spolupracovat na odborných stanoviscích a doporučeních pro městskou radu a zastupitelstvo k vlivům 

záměrů a činností ve městě na udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života - ve spolupráci se strategickým 
expertním týmem (komisí, výborem) pro UR 

 vydávat odborná stanoviska a doporučení pro městskou radu a zastupitelstvo k participativní procesům. 

D. Podpora dílčích aktivit v rámci komunitního pánu 

vydávat doporučení pro přidělování finančních prostředků v rámci grantového systému města. 

 


