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Vyhodnocení plánu zlepšování města Rožnov pod Radhoštěm 2021 

 

HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO UPLATŇOVÁNÍ A ROZVOJ MA21 VE MĚSTĚ 

Plán zlepšování MA21 definoval, jakého zlepšení má být v roce 2021 v rámci projektu Zdravé město 

a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21). 

Město Rožnov pod Radhoštěm v roce 2021 pokračovalo v členství v rámci asociace Národní síť 

Zdravých měst, a také v realizaci místní Agendy 21. 

 

PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ZM A MA21 V RÁMCI MĚSTA, BYLO NUTNÉ 

SPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ INDIKÁTORY (*indikátor splněn , indikátor nesplněn ) 

1| Akreditované vzdělávání koordinátora ZM a MA21  

Komentář: 

- Aktivní účast koordinátora na vzdělávacích akcích Národní sítě Zdravých měst  

(příloha: harmonogram akcí) 

- Akreditované vzdělávání „Projektové řízení ve veřejné správě“ 

Výstup:   

- Certifikáty o účasti na školení  

2| Zachování nebo rozšíření úvazku koordinátora ZM a MA21  

Komentář:  

- Úvazek koordinátora byl zachován 

Výstup:   

- Naplnění aktivit v rámci MA21 

 

3| Fungování oficiálního poradního orgánu rady města pro ZM a MA21 (Komise ZM  

a MA21)  

Komentář: Komentář:   

- Komise ZM a MA21 zasedala v řádných termínech (19. 1., 10. 5., 30. 9.)  

Výstup:   

- Zápisy z jednání zveřejněné na webu města  

- https://www.roznov.cz/zapisy%2Dkomise%2Dzdraveho%2Dmesta%2Da%2Dma%2D21/ds-

1721 

4| Realizace vzdělávacích akcí k UR pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost  

Komentář:  

- Konalo se školení na téma „Udržitelná a netoxická domácnost“. Celodenní akce byla doplněná 

kreativním workshopem a ochutnávkou regionálních potravin. Akce proběhla ve spolupráci se 

Střediskem volného času, Rožnov p. R.   

Výstup:   
- fotodokumentace z akce, Spektrum Rožnovska 

- https://www.roznov.cz/mesto%2Dpripravilo%2Dprednasku%2Do%2Dudrzitelne%2Ddomacn

osti%2Dsoucasti%2Dbude%2Di%2Dkreativni%2Dworkshop%2D103%2D2021/d-31072 

 

https://www.roznov.cz/zapisy-komise-zdraveho-mesta-a-ma-21/ds-1721
https://www.roznov.cz/zapisy-komise-zdraveho-mesta-a-ma-21/ds-1721
https://www.roznov.cz/mesto-pripravilo-prednasku-o-udrzitelne-domacnosti-soucasti-bude-i-kreativni-workshop-103-2021/d-31072
https://www.roznov.cz/mesto-pripravilo-prednasku-o-udrzitelne-domacnosti-soucasti-bude-i-kreativni-workshop-103-2021/d-31072
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
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5| Čerpání a výměna zkušeností a dobré praxe především pomocí návštěv pokročilejších měst 

v rámci ZM a MA21 a účastí na akcích NSZM  
 

Komentář:  

- Čerpání dobré praxe při setkání s dalšími koordinátory v rámci škol pořádaných Národní sítí 

Zdravých měst (online forma) 

Výstup: 
- Aktivní účast zástupců Zdravého města  

 

6| Reauditace 11 Auditů udržitelného rozvoje  

Komentář: 

- Vypracování výstupů Auditů UR (1A Správa věcí veřejných, 1B Územní rozvoj, Udržitelná 

výroba a spotřeba, Doprava, Zdraví, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Místní 

ekonomika, Globální odpovědnost, Životní prostředí, Sociální prostředí) 

Výstup :   

- Karty výstupů Auditů UR - reauditace 

 

AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ  

7| Realizace veřejných projednání ke konkrétním tématům či k vybraným investičním akcím ve 

městě  

Komentář:  

V plánu zlepšování byla dána realizace min. 2 akcí. V rámci plánovacích akcí s veřejností bylo 

realizováno: 

- Veřejné projednání na téma „Plán udržitelné mobility města“ 

- Anketa „Obnova dětské hřiště Záhumení“  

- Pocitová mapa k cyklodopravě ve městě 

- Veřejné projednání na téma „Výsadba zeleně na nábřeží Dukelských hrdinů“ 

- Procházka městem na téma: Stromy do města patří 

- Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky – KORYČANKY, jak dál…? 

Výstup:  

Fotodokumentace z jednotlivých akcí, novinové články (měsíčník Spektrum), zápisy z akcí, 

tiskové zprávy 

- https://www.roznov.cz/zdrave%2Dmesto%2Da%2Dma21/ds-1597/p1=21527 

 

 

8| 3 stupňové projednání/plánování s veřejností technikami, zahrnující fáze participace (zjišťování 

potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení)   

Komentář:  

- Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky – KORYČANKY, jak dál…? 

Výstup: 

- fotodokumentace z akce, Spektrum Rožnovska, TV Beskyd, tiskové zprávy, webová 

stránka, aj. 

- https://www.roznov.cz/revitalizace-sidliste-korycanske-paseky/d-30022 

https://www.roznov.cz/zdrave-mesto-a-ma21/ds-1597/p1=21527
https://www.roznov.cz/revitalizace-sidliste-korycanske-paseky/d-30022
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
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9| Zapojování mládeže do oblasti plánování a rozhodování o rozvoji města uspořádáním tzv. 

školního fóra  

Komentář:  

- Z důvodu pandemie COVID-19 nebyla toto aktivita naplněna. Realizace školních fór 

přesunuta na jaro r. 2022 

10| Zapojování mládeže do oblasti plánování a rozhodování o rozvoji města novým konceptem práce 

s Rožnovským parlamentem dětí a mládeže  

Komentář:  

- Setkání Parlamentu dětí a mládeže proběhlo dne 1. prosince 2021. 

Výstup:  

- fotodokumentace z akce, tisková zpráva, aj. 

- https://www.roznov.cz/v%2Droznove%2Dzasedal%2Droznovsky%2Dparlament%2Ddeti%

2Da%2Dmladeze%2D161%2D2021/d-31780 

11| Setkání se zástupci místní ekonomiky  

Komentář: 

- Z důvodu pandemie COVID-19 nebyla toto aktivita naplněna. 

 

PREZENTACE, PROPAGACE A MEDIALIZACE ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ ZM A MA21 

12| Zveřejňování a aktualizace aktivit ZM a MA21 v médiích, na webových stránkách města či 

prostřednictvím jiných komunikačních kanálů města  

Komentář:   

- Probíhala průběžná aktualizace webové stránky o MA21 na webových stránkách města. 

Byly uveřejňovány zprávy o realizovaných aktivitách v místních a regionálních médiích 

(měsíčník Spektrum, týdeník Jalovec a TV Beskyd) 

Výstup:   

- splnění aktivity v rámci databáze MA21 

- https://www.roznov.cz/zdrave%2Dmesto%2Da%2Dma21/ds-1597/p1=21527 

 

13| Zpracování příkladu dobré praxe a jejich sdílení   

Komentář:  

- V rámci databáze NSZM byla sdílená dobrá praxe „Portál životních situací“, „Podzimní 

výzva pěšky do školy“, „Konference o modernizaci veřejné správy“, aj.  

Výstup:   

- sdílení dobré praxe v celostátní databázi 

- https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-

praxe?zobraz=detail&uzemi=93d6f9bf04dd776323d76916d1248a14 

 

https://www.roznov.cz/v-roznove-zasedal-roznovsky-parlament-deti-a-mladeze-161-2021/d-31780
https://www.roznov.cz/v-roznove-zasedal-roznovsky-parlament-deti-a-mladeze-161-2021/d-31780
https://www.roznov.cz/zdrave-mesto-a-ma21/ds-1597/p1=21527
https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe?zobraz=detail&uzemi=93d6f9bf04dd776323d76916d1248a14
https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe?zobraz=detail&uzemi=93d6f9bf04dd776323d76916d1248a14
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
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SPOLUPRÁCE/PARTNERSTVÍ SEKTORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, OBČANSKÉHO SEKTORU  

A PODNIKATELSKÉHO SEKTORU 

14| Navazování, získávání a rozvíjení tří sektorové spolupráce v rámci aktivit ZM a MA21 (NO, 

NNO, příspěvkové organizace, zájmové spolky, školy a školky, podnikatelské subjekty)  

Komentář:  

- Aktivní zapojování v  rámci realizovaných akcí Zdravého města do oblastí plánování 

a rozhodování (Snídaně s podnikateli, Dny sociálních služeb, Dny Země, soutěž Do práce na 

kole)  

Výstup:   

- Splnění aktivity v rámci databáze MA21 

- Fotodokumentace z akce, Spektrum Rožnovska, TV Beskyd, tiskové zprávy, aj. 

15| Realizace osvětových kampaní  

Komentář:  

- Byly realizovány plánované osvětové kampaně: 

 Hodina Země,  

 Den Země,  

 Férová snídaně,  

 Do práce na kole, 

 Dny Zdraví aneb květnová zdravotní procházka 

 Mezigenerační rozhýbejme Rožnov 

 Dny sociálních služeb 

 Pěšky do školy 

 Výstava na stromech 

 Procházka městem na téma: Stromy do města patří 

 Olympiáda pro seniory  

 Zdravotní plán města Rožnov pod Radhoštěm   

Výstup:   

- Splnění aktivity v rámci databáze MA21 

- Fotodokumentace z akce, Spektrum Rožnovska, TV Beskyd, tiskové zprávy, aj. 

- https://www.roznov.cz/zdrave%2Dmesto%2Da%2Dma21/ds-1597/p1=21527 

 

16| Realizace aktivit za účelem udržitelného rozvoje v duchu ZM a MA21 se zapojením tří sektorů 

(Dny sociálních služeb + jarmark neziskových organizací, osobnost sociální oblasti)  

Komentář:  

- Byly realizovány výše uvedené aktivity za účelem udržitelného rozvoje, v rámci těchto 

aktivit se zapojily všechny tři sektory (podnikatelské subjekty, neziskové organizace, 

příspěvkové organizace).  

Výstup:   

- Splnění aktivity v rámci databáze MA21 

- Fotodokumentace z akce, Spektrum Rožnovska, TV Beskyd, tiskové zprávy, aj. 

 

https://www.roznov.cz/zdrave-mesto-a-ma21/ds-1597/p1=21527
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
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FINANČNÍ PODPORA AKTIVIT MA21 ZE STRANY MĚSTA 

17| Vyčlenění financí z rozpočtu města na aktivity v rámci ZM a MA21 a jejich účelné  

a transparentní vynakládání  

Komentář:  

- Aktivity v rámci ZM a MA21 měly v rozpočtu města pro rok 2021 vyčleněnou samostatnou 

položku, v rámci které byly akce realizovány a finančně podpořeny.  

- Programové dotace v rámci Programů VII, VII, IX a individuální žádostí. 

Výstup:   

- Realizované akce, schválení finančním oddělením, schválení RM, resp. ZM. 

 

18| Využití financí z projektu Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm 

(CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010020) a z projektu Kontaktní úřad v Rožnově pod Radhoštěm 

(CZ.03.4.74/0.0./0.0./19_109/0016826) na aktivity v rámci udržení kategorie C*** pomocí plnění 

nastavených kritérií  

Komentář:   

- Aktivity realizované v rámci MA21 byly financovány z položky rozpočtu vyčleněné přímo 

pro MA21 a Zdravá města, dále byly také podpořeny projektem Efektivní úřad v Rožnově 

pod Radhoštěm a Kontaktní úřad v Rožnově pod Radhoštěm.  

Výstup:   

- Realizované akce, schválení finančním oddělením, schválení RM, resp. ZM. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101
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___________________________ 

Mgr. Kristýna Kosová 

Místostarostka města a Politik projektu Zdravé město a MA21 

 

 

___________________________ 

Alena Trčková 

Předsedkyně Komise Zdravého města a MA21 

 

 

 

 


