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ZÁPIS Č.1  Z JEDNÁNÍ KOMISE „MÍSTNÍ AGENDA 21“ 

3.12. 2012 

 
 
Přítomni:  Iglo Miroslav, Kmječová Michaela, Ing.Knapová Liběna, Sedmihradská Jitka, Slováková 

Jana, Ing.Vysloužil Radim,       
 
Program jednání: 

1. Přivítání účastníků 
2. Představení členů komise a jejich návrhy směřování činnosti komise 
3. Schválení programu pro r.2013 
4. Určení zapisovatele zápisu 
5. Různé  
6. Určení termínu dalšího jednání 

 
Jednání se uskutečnilo od 18 hod v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích 
 

 
 

1. Přivítání účastníků 
předseda komise M.Iglo přivítal členy komise a přednesl krátké zhodnocení stavu MA21 
v Čelákovicích. Město Čelákovice již od počátku roku 2011 začalo s realizací MA21.Byla jmenována 
komise pro rozvoj města a zavedení MA21 a v průběhu roku byl za účasti veřejnosti zpracován Plán 
strategického rozvoje do r.2030. Čelákovice jsou usnesením zastupitelstva ze dne 9.3.2011 přihlášeny 
v databázi měst s MA21. Po zrušení komise pro rozvoj města a zavedení MA21 bylo hledané řešení 
požadované v pravidlech pro hodnocení MA21 tj. najít v rámci zaměstnanců MěÚ Čelákovice 
vhodného člověka s možností části pracovní náplně věnovat MA21. Zatím vhodný kandidát nebyl 
zajištěn a proto rada města rozhodla svým usnesením o dočasném řešení, které však neumožňuje 
získat vyšší stupeň certifikace kvality veřejné správy pomocí kritérií MA21.  

    
2. Představení členů komise a jejich návrhy směřování činnosti komise 

J.Sedmihradská – upozornila na potřebu širšího zapojení občanských sdružení, škol a jiných       
organizací do práce komise. Upozornila na případy komisí MA21 v městech s dobrými výsledky práce 
s veřejností kde je počet členů komise až 15 např. Jilemnice  (zde komise pod názvem Zdravé 
město).Bylo by vhodné oslovit ostatní komise a také osadní výbory, aby do MA21 nominovaly své 
zástupce. 
M.Kmječová – lidé si dost dobře neumí představit co vlastně MA21 znamená. Nemám zájem řešit 
pouze tzv. „zelená“ témata. 
 J.Slováková – ocenila zapojení velkého počtu občanů v pracovních komisích při tvorbě 
Strategického plánu rozvoje. Očekávala pokračování v realizaci akčního plánu rozvoje, ale to se přes 
již starostou podanou informaci o hotovém konceptu nestalo.Bylo by vhodné udělat osvětovou besedu 
pro občany s představiteli měst, kde již má MA21 tradici např.Chrudim,Český Brod atd. 
 L.Knapová – mezi akce, které by měly být v plánu na další období bych navrhovala „Mezinárodní den 
vody“ tj.22.března. Jsme město na Labi a tak vztah k vodě by měl být prioritou, ale bylo by dobré pro 
školy i ostatní občany opět umožnit návštěvu nové ČOV a třeba i vodárny v Káraném. 
R.Vysloužil – do plánu aktivit MA21 je vhodné zařadit především to co je ve městě problém a pomoci 
tak s řešením.Naše aktivity by mohly pomoci i zapojení občanů Čelákovic do regionu při hledání 
společných zájmů a  činností s občany sousedních měst. 
M.Iglo – cílem je propojit jednotlivé aktivity ve městě pod společný název, který se lépe mediálně 
propaguje a na jeho realizaci se snadně získají např. granty z kraje. Nejedná se jen o tzv.“zelená“ 
témata, ale především o motivaci občanů k zájmu o město a veřejné dění.Evropská komise vyhlásila 
tzv. „Indikátory udržitelného rozvoje“  a ty jsou ve vyspělé Evropě považovány za standardy veřejného 

http://ma21.cenia.cz/Datab%C3%A1zeMA21prohl%C3%AD%C5%BEen%C3%AD/Abecedn%C3%ADseznammunicipalit/tabid/843/language/cs-CZ/Default.aspx
http://www.mestojilemnice.cz/cz/jilemnice/rada/komise-zdrava-mesta/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_den_vody
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_den_vody
http://www.timur.cz/indikatory/indikatory-eci-timur-27.html
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života. Jsou uplatňovány i v mnoha českých městech např. V Brandýse-Staré Boleslavi v r.2010 
uspořádali dotazníkovou akci ve smyslu indikátoru č.1 Spokojenost občanů a nahlédnutím na jejich 
stránky je velmi dobře patrné kam by i naše iniciativy měly směřovat. Dalším  již poměrně široce 
uplatňovaným indikátorem je „Bezpečné cesty do školy a zpět“, který doporučuji i v našem městě 
s ohledem na kritickou dopravní situaci u obou ZŠ. Příkladů dobré praxe máme mnoho nejen v ČR, 
ale i v zahraničí. Pro partnerství měst v Evropě je možnost čerpat podporu z fondů EU. Příkladem 
mohou být v Českém Brodě zapojeném do společenství měst s husitskou tradici a také nedaleké 
Říčany   
 

3.Schválení programu pro r.2013  
– rada města Čelákovice schválila při ustavení komise pro 
místní agendu plán akcí MA21 pro r.2013, který však je nutné aktualizovat podle návrhů členů komise.  
Návrh usnesení : Členové komise navrhují odložit schválení programu na r.2013 na termín 
únorové schůzky komise po uskutečnění setkání se starosty měst s příkladnou MA21 
Hlasování : pro všichni    
 

4.Určení zapisovatele zápisu 
předseda navrhl v případě prvého zápisu , že zpracuje koncept zápisu a ten zašle všem   členům 
komise k doplnění.  
Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatele jednání Miroslava Iglo   
Hlasování: pro všichni  
 

5.Různé  
- členové komise souhlasí s použitím svých e-mailových adres k užití ve společném zasílání informací, 
pozvánek, zápisů z jednání a další korespondence související s činností komise 
Hlasování : pro všichni 

- členové komise pověřují předsedu, aby zajistil v termínu přibližně polovina února pozvání pro 
představitele měst uplatňujících MA21 pro besedu se zastupiteli a zájemci z řad občanů. 
Hlasování : pro všichni 
 

6.Termín konání příštího jednání komise středa 9.ledna v 18 hodin v budově radnice 
 .           

 

https://sites.google.com/site/zdravemestobrandys/
http://zdravemesto.litomerice.cz/indikatory-ur/spolecne-evropske-eci/78-b6-cesty-deti-do-skoly-a-zpet.html
http://www.cesbrod.cz/item/spolecenstvi-mest-s-husitskou-minulosti-a-tradici
http://twinning.ricany.cz/partnerstvi/cz

