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NÁZEV: 
 

Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21. 

 

ANOTACE: 
Návrh na přijetí deklarace k podpoře udržitelného rozvoje a přistupuje tím k iniciativě OSN „místní 
Agenda 21“. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí deklarace k podpoře udržitelného rozvoje a 
přistoupení k iniciativě OSN „místní Agenda 21“, v předloženém znění. 
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Pocet priloh: 1. Deklarace k podpore udrfitelneho rozvoje 

Pop is 
Mistni Agenda 21 (MA21) je nastroj ke zlepsovani kvality verejne spravy, strategickeho rizeni, 
zapojovani verejnosti a budovani mistniho partnerstvi, s cilem podporit systematicky postup k 
udrfitelnemu rozvoji na mistni ci regionalni urovni. Jedna se o mezinarodni program zavadeni 
zasad udriitelneho rozvoje na mistni urovni (mesta, obce, regiony), jehoz cilem je rozvoj procesu, 
ktere pi'iznive ovlivni kvalitu zivota nejen soucasnych obyvatel , ale take zivot generacf jejich di:Hi, 
to vse ve spolupraci s verejnosti. Vice o MA21 ve Zd'are nad Sazavou viz 
https://www.zdarns. cz/mesto-zdar/mistni-agenda-21 . 
Prijetim teto deklarace mesto Zd'ar nad Sazavou potvrzuje zajem o aktivni realizaci MA21 , ktera je 
oficialnim nastrojem podpory udrzitelneho rozvoje na mfstni a regionalni urovni, garantovanym 
Ministerstvem zivotniho prostredi, ktere koordinuje podporu MA21 na narodni urovni. 
Prijeti teto deklarace je jednim z kriterii postupu do dalsi kategorie MA21 , coz znamena moznost 
cerpani vyssi dotace. v soucasne dobe mesto je v kategorii ,zajemci" a cerpa dotaci ve vysi 
maximalne 40 000 Kc rocne. Po splneni vsech kriterii vyssi kategorie ,0" prip. ,C" bude mesto 
moci cerpat dotaci vyssi, danou die aktualni vyzvy Kraje Vysocina. 

Dopad do rozpoctu mesta 
MA21 v rozpoctu mesta ma od roku 2017 samostatnou polozku. Vyse predpokladanych nakladu 
roku 2020 je 90 000 Kc (dotace 40 000 Kc). V pripade vyssi kategorie od r. 2021 bude vyse 
nakladu (dotace) prizpusobena dane vyzve Kraje Vysocina. 

Geneze pripadu 
• Usn. 17/2016/STAR/8 Zapojeni mesta Zd'ar nad Sazavou do MA21 

Zastupitelstvo mesta po projednani schvaluje zapojeni mesta Zd'aru nad Sazavou do 
projektu mistni Agenda 21 (MA21) . 

• v letech 2017 a 2018 mesto uspesne podalo zadost 0 dotaci. v roce 2019 zadost byla 
podana, ceka se na obdrieni vyrozumeni. 

Navrh reseni 
Schvalit navrh usneseni. 

Varianty navrhu usneseni 
1. Schvalit navrh usneseni. 
2. Neschvalit navrh usneseni. 

Doporuceni predkladatele 
Rada mesta na svem zasedani konanem dne 2.12.2019 doporucila zastupitelstvu mesta prijeti 
deklarace k pod pore udrfitelneho rozvoje a pristoupeni k iniciative OSN ,mistnf Agenda 21 ", 
v predlozenem zneni. 

Stanoviska 



DEKLARACE 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
mistni Agenda 21 

DEKLARACE 

k podpore udrzitelneho rozvoje 
prostrednictvlm mlstnl Agendy 21 

Preambule: 

s VEDOMiM, ze lidske spolecenstvi celi zava.Znym vyzvam v oblasti integrace 
ekonomickych, spolecensk;'ch a environmentalnich zajmii; 

S OHLEDEM na zachovani a rozvoj kulturniho a pn rodniho dedictvi nasich pfedkii, 
pozadavky soucasnosti na zvysovani zivotniho standardu vsech a odpovednost vtici dalSim 
generacim a podminkam, ktere vytvonme pro jejich budouci rozvoj ; 

Mesto id'ar nad Sazavou prijfma tuto deklaraci k pod pore udrzitelneho rozvoje a pristupuje 
tim k iniciative OSN 11rnfstnf Agenda 21" (dale MA21). 

Clanek 1. 

Pristoupenfm k iniciative MA21 potvrzuje mesto Zd'ar nad Sazavou zajem naplt1ovat die 
zakladnfch mezinarodnfch a narodnfch dokumentu v teto oblasti: 

• Agenda 21- dokument schvaleny na summitu OSN v Riu de Janeiro v roce 1992 

• Agenda pro udrzitelny rozvoj 2030, Cfle udrzitelneho rozvoje- dokument schvaleny na 
summitu OSN v roce 2015 

• Strategicky ramec Ceska republika 2030- dokument schvaleny Vladou CR v race 2017 

• Koncepce podpory mfstnf Agendy 21- dokument schvaleny Vladou CR v roce 2012 

• Strategicky ramec rozvoje verejne spravy CR- dokument schvaleny Vladou CR 
v roce 2014. 
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Mesto id'ar nad Sazavou 
mlstnl Agenda 21 

DEKLARACE 

(Janek 11. 

Prijetfm teto deklarace mesto Zd'ar nad Sazavou potvrzuje zajem o aktivnf realizaci MA21, 
ktera je oficialnfm nastrojem podpory udditelneho rozvoje na mfstnf a regionalnf urovni, 
garantovanym Ministerstvem zivotnfho prostredC ktere koordinuje podporu MA21 na 
narodnf urovni. Poradnfm organem je Pracovnf skupina pro MA21 Rady vlady pro udrzitelny 
rozvoj (dale PS MA21 RVUR). MA21 je soucasne zarazena mezi metody kvality verejne 
spravy, ktere doporucuje Ministerstvo vnitra. Pro potreby hodnocenf kvality realizace MA21 
byla vytvorena sada Kriterif MA21. PS MA21 RVUR, ve spolupraci s expertnfm tymem, 
provadf pravidelne hodnocenf postupu pri realizaci mfstnf Agendy 21 v souladu se 
stanovenymi kriterii. 
Kvalita realizace MA21 dolozena naplnovanfm Kriterif MA21 v oficialnfm lnformacnfm 
5y5temu MA21 {CENIA) muze byt me5tem vyuzita jako podpurny pro5tredek pro zado5ti o 
financnf podporu z vybranych narodnfch i regionalnfch dotacnfch titulu. 

(Janek 111. 

Pri vedomf dulezito5ti vyse uvedenych zameru a diu rozhodlo za5tupitel5tvo me5ta Zd'ar nad 
Sazavou o na5ledujfdm dlouhodobem a systematickem postupu: 

• Strategicky rozvoj me5ta Zd'ar nad Sazavou bude komplexne zameren na udrzitelny 
rozvoj, 5 durazem na aktivnf participaci obyvatel. 

• Me5to id'ar nad Sazavou bude pri resenf celkoveho 5trategickeho rozvoje i dflcfch oblasti 
spolupracovat 5 dalsfmi verejnymi, odbornymi a vzdelavadmi in5titucemi, 5 nevladnfm a 
podnikatelskym 5ektorem. 

• Budou zajisteny nezbytne in5titucionalnf a organizacnf podmfnky pro realizaci MA21 
v souladu s platnymi Kriterii MA21. Rozvoj me5ta Zd'ar nad Sazavou bude, s ohledem na 
naplt1ovanf principu udrzitelneho rozvoje hodnocen podle Metodiky hodnocenf 
udrzitelneho rozvoje v ramci MA21. 

Verfme, ze mf5tnf Agenda 21 prispeje k uspesnemu a trvale udrzitelnemu rozvoji mesta Zd'ar 

nad Sazavou a za5adne napomuze k dalsfmu zvysovanf kvality zivota jeho obcanu. 

Tato deklarace byla 5chvalena na jednanf za5tupitelstva me5ta Zd'aru nad Sazavou dne 
12.12.2019 usnesenfm c.j. 9/2019/oP/11. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne: 

lng. Martin Mrko5, ACCA 
5tarosta me5ta 
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