
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7. zasedání zastupitelstva města dne:5. 9. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Národní síť Zdravých měst ČR - jmenování zodpovědného politika projektu   

 

Zpracoval: Ing. Pavlína Prášilová, Ph.D. 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení rozvojové koncepce 

telefon: 48 524 3580 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Dana Štefanová 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: Radou města na 14. zasedání dne 27.8.2013 

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
odvolání Lukáše Martina z funkce zodpovědného politika Zdravého města a místní   
Agendy 21, a současně jmenuje jako politika Zdravého města a místní Agendy 21 Statutární-
ho města Liberec pana Kamila Jana Svobodu, náměstka primátorky pro školství a kultury.  
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Důvodová zpráva 
 

Zastupitelstvo města dne 25. dubna 2013 schválilo vstup Statutárního města Liberec do  
Národní sítě Zdravých měst ČR a přihlásilo se k podpisu Deklarace Zdravého města.   
Současně byla schválena organizační struktura Statutárního města Liberec v Národní síti 
Zdravých měst ČR v tomto složení: 

Zodpovědný politik Zdravého města a místní Agendy 21: Lukáš Martin , náměstek pro roz-
voj, dopravu a technickou infrastrukturu 

a 

Koordinátor Zdravého města a Místní agendy 21: Ing. Pavlína Prášilová, Ph.D., manažerka 
oddělení rozvojové koncepce 

 Vzhledem k rezignaci pana Lukáše Martina je třeba jej nahradit novým politickým 
představitelem, aby mohly být realizovány schválené aktivity projektu, které Rada města na 
svém 13. zasedání dne 16. července 2013 schválila formou tzv. Plánu zlepšování MA21 na 
rok 2013 (příloha tohoto materiálu).  
 
Úkoly politika Zdravého města a místní Agendy 21 

Politik Zdravého města a místní Agendy 21   
• zodpovídá za strategickou část Zdravého města a místní Agendy 21, za prosazování 

zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a celkové směřo-
vání municipality v této oblasti. 

• spolu s dalšími představiteli politického vedení města zastřešují proces strategického 
plánování a řízení; 

• s ohledem na výstupy komunitního plánování a expertní doporučení formulují vizi 

a priority rozvoje; 
• podílejí se na přípravě komunitního i expertního strategického plánu (účast v pracov-

ních skupinách a týmech, veřejná projednání); 
• zadávají aktualizaci strategického plánu; 
• schvalují (příp. berou na vědomí) komunitní plán a schvalují expertní strategický plán. 
• politik zdravého města a místní Agendy 21 reprezentuje municipalitu vzhledem k uve-

deným aktivitám. 
• mimo výše uvedené koncepční aktivity je doporučena součinnost politika zdravého 

města a místní Agendy 21 i na konkrétních akcích a činnostech v rámci zdravého měs-
ta a místní Agendy 21 (zasedání Komise zdravého města a místní Agendy MA21, rea-
lizace kampaní a akcí pro veřejnost, pořádání Fóra zdravého města atp.) 

• politik zdravého města a místní Agendy 21 má přímý vliv na činnost koordinátora 
místní Agendy 21 

 

V letošním roce budou realizovány aktivity týkající se vzdělávání koordinátorky, dále osvěto-
vá kampaň, medializace projektu Statutární město Liberec – Zdravé město a bude navázána 
partnerská spolupráce, především v souvislosti s realizovanou kampaní.  

Vzhledem k tomu, že s největší pravděpodobností se osvětová kampaň bude týkat zdraví – 
především prevence zdraví a zdravého životního stylu dětí a mládeže – bylo by vhodné stáva-
jícího představitele nahradit náměstkem primátorky pro školství a kultury. 
 
1 příloha: Plán zlepšování MA21 na rok 2013 




