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NÁZEV: 
 

MA 21 – ustanovení zodpovědného politika 

 

ANOTACE: 
 
Ustanovení zodpovědného politika pro MA 21. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
Zastupitelstvo města po projednání ustanovuje zodpovědného politika pro MA21 starostu města 
Žďáru nad Sázavou. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Starosta města 

Předkládá: 
Rada města 
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Popis 
 
Místní Agenda 21 (MA21) je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování 
veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na 
místní či regionální úrovni. Jedná se o mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní 
úrovni (města, obce, regiony), jehož cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen 
současných obyvatel, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. 
 
V roce 2017 jsme zařazeni v kategorii zájemci. Pro splnění podmínek, nutných k možnosti čerpání dotace 
Kraje Vysočina až ve výši 40.000Kč, je nutné mít ustanoveného zodpovědného politika. 
 
 
Geneze případu 
 

• 11.05.2016 - registrace 

• Rada města č. 52    Usn. 832/2016/STAR     Zapojení města Žďár nad Sázavou      
do projektu místní Agenda 21 (MA 21) 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení města Žďár nad Sázavou       
do projektu místní Agenda 21 (MA 21). 
 

• Zastupitelstvo města č.17   Usn. 17/2016/STAR/8    Zapojení města Žďár nad Sázavou      
do MA21 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zapojení města Žďáru nad Sázavou do projektu 
místní Agenda 21 (MA21). 
 

• Rada města č. 59   Usn. 920/2017/STA       MA 21 – ustanovení zodpovědného 
politika, koordinátora, neformální skupiny 

Rada města po projednání ustanovuje zodpovědného politika pro MA 21, koordinátora, 
neformální skupinu dle návrhu. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ustanovit zodpovědného politika pro MA 21 dle 
návrhu. 

 
 
Návrh řešení 

• Ustanovit zodpovědného politika pro MA21 starostu města Žďáru nad Sázavou. 

 
Varianty návrhu usnesení 
 
 
Doporučení předkladatele 

• Rada města doporučuje zastupitelstvu města ustanovit zodpovědného politika pro MA21 
starostu města Žďáru nad Sázavou. 

Stanoviska  
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