ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PS MA21 RVUR
Datum: 08. 02. 2017

Čas: 10:00 – 13:00

Místo: MŽP, místnost č. 447

Přítomní: dle prezenční listiny
Přítomní pro hlasování: dle prezenční listiny
Program jednání:
1/ Aktuality
- akce proběhlé i plánované
- aktuální dokumenty se vztahem k MA21 – info (Česko 2030/ÚV, AP SRR/MMR, SR a AP
restrukturalizace v krajích/MMR)
- RVUR, Výbor pro municipality, PS ÚRROU, PS SC - info
2/ PS MA21 – nominace/renominace, poradní sbor, experti, stálí hosté
3/ AP MA21 2016 – 2018: Monitorovací zpráva 2016
4/ Audity UR – kat. A, B, C – termíny, expertní posouzení, pravidla
5/ Kategorie A, B – adepti, termíny, hodnocení (B)
6/ Databáze MA21 nově (CENIA)
7/ Různé
M. Petrová (MŽP ČR) v úvodu zasedání přivítala přítomné.
1/

Aktuality

Informace o realizovaných/chystaných akcích
Paní S. Janoušková (COŽP UK): informovala o proběhlém workshopu s experty k Auditům UR
kategorie
C,
B,
A
a
nové/aktualizované
„Metodice
hodnocení
udržitelných
měst“(Praha, 02. 02. 2017), který byl spojen s odpoledním setkáním expertů se zástupci měst,
MČ a malých obcí.
Paní M. Lexová (NSZM ČR): pozvala přítomné na tři plánované akce:
-

„Tematická sekce NSZM: Strategické řízení a kvalita měst“ (22. 02. 2017, Praha)
„Setkání Zdravých městských částí“ (07. 03. 2017, Praha)
„Jarní škola Zdravých měst“ (22. – 24. 03. 2017),
více na https://www.zdravamesta.cz/index.shtml

Paní J. Cikánková (CENIA): pozvala přítomné na 5. ročník česko-slovenské konference
INSPIRUJME SE… udržitelností (14. a 15. 02. 2017, Praha – Park Inn Hotel Prague), která bude
spojena s úvodní konferencí projektu ATTRACTIVE DANUBE, realizovaného v rámci programu
INTERREG DANUBE. Konferenci udělili záštitu ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec
a ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová; více na http://www.inspirujmese.cz/
Pan Burel (MPO ČR): informoval členy pracovní skupiny o změně názvu odboru ekologie
na MPO ČR na „Odbor průmyslové ekologie“, současně informoval i o personálním posílení.
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Aktuální dokumenty se vztahem k MA21 – info
Pan Mareš (ÚV ČR): stručně informoval o strategickém rámci UR - dokumentu ČESKÁ REPUBLIKA
2030;
-

30. 11. 2016 předložen draft dokumentu do meziresortního připomínkování
(dále jen MPŘ)
08. 01. 2017 ukončeno MPŘ s 991 připomínkami (aktuální stav vypořádání připomínek
je kolem cca 75 %) + probíhá vypořádávání s resorty
nejpozději 07. 03. 2017 předložení materiálu pro jednání RV (21. 03. 2017)
současně informoval o týmu pro implementaci dokumentu ČESKÁ REPUBLIKA 2030,
který se začal scházet od února tohoto roku.

Původní specifický cíl 20.3 – zvýšení počtu realizátorů místních Agend 21 na 500, byl na základě
připomínek a po dohodě s gestorem (MŽP), formulován obecněji jako „zvýšení počtu a kvality
stávajících realizátorů místní Agendy 21“ s tím, že hodnota 500 realizátorů MA21 do roku 2030
bude přenesena do implementačních dokumentů.
Následně k danému tématu proběhla diskuse.
Paní I. Hájková (MČ Praha 8 – koordinátorka MA21): zmínila potřebu přípravy metodického
dokumentu k realizaci dokumentu ČESKÁ REPUBLIKA 2030 i pro samotné realizátory.
Paní D. Beková (SMO ČR): navázala na paní I. Hájkovou a vznesla požadavek na přizvání zástupců
SMO ČR, kteří budou hájit zájmy všech municipalit na různých úrovních, tj. nejen statutárních měst,
ale i středních a malých obcí apod., do vzniklého týmu pro implementaci dokumentu
ČESKÁ REPUBLIKA 2030.
Paní M. Petrová (MŽP ČR): informovala o schůzce s paní Radanou Kratochvílovou z MMR ČR,
předsedkyní PS ÚRROU. Na schůzce byla domluvena budoucí spolupráce s cílem provázání
resortních dokumentů ve vztahu k MA21 a udržitelným městům.
Pan J. Vlček (MMR ČR) přislíbil pro zápis zaslat informace za gestora (MMR).

2/

PS MA21 – nominace/renominace, poradní sbor, experti, stálí hosté

Paní M. Petrová (MŽP ČR): s odvoláním se na Akční plán 2016 – 2018 ke Koncepci podpory MA21
(dále jen AP) představila budoucí obměnu složení PS a popsala význam meziresortní spolupráce
ministerstev a ostatních institucí, kterých se tento AP dotýká. Současně apelovala na členy
PS MA21 RVUR, aby se aktivně zapojovali do plnění jednotlivých aktivit AP.
Uzavřený jmenný seznam nominovaných/renominovaných osob v PS MA21 RVUR bude k dispozici
na příštím jednání. Podklad ke složení PS MA21 RVUR je obsahem příloh zápisu.
Městské části Prahy nominují svého zástupce do Poradního sboru municipalit.
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3/

AP MA21 2016 – 2018: Monitorovací zpráva 2016

Paní M. Petrová (MŽP ČR): připomněla, že do konce března tohoto roku musí být zpracována
Monitorovací zpráva k AP za rok 2016. V této souvislosti byli AP dotčení členové PS MA21 RVUR
vyzváni, aby prošli příslušné aktivity v dokumentu, které jim gesčně patří a napsali svá hodnocení
k úkolům, týkajícím se roku 2016 (a „průběžně“), která následně zašlou elektronicky
paní M. Petrové nejpozději do 28. 02. 2017 (pozn. pokud se něco nepodařilo uskutečnit/splnit,
je třeba to uvést s odůvodněním, které může sloužit k budoucímu řešení). MŽP vyhodnotí plnění
Akčního plánu a zpracuje hodnotící zprávu k 31. březnu 2017. Zpráva bude předložena poradě
vedení MŽP (jak ukládá AP).
V příštím roce PS začne připravovat Akční plán na další období (2019+) a započne diskuse
o aktualizaci Koncepce (2021+), který již bude mít oporu v dokumentu ČESKÁ REPUBLIKA 2030.

4/

Audity UR – kat. A, B, C – termíny, expertní posouzení, pravidla

Paní M. Petrová (MŽP ČR): připomněla, že v roce 2016 začala města zpracovávat Audity UR
i v kategorii C a ty jsou expertně kontrolovány (pro města bezplatně, financuje
MŽP/CENIA). Novinka se setkala s poměrně velkým zájmem ze strany měst.
Uzávěrka pro odevzdání Auditů UR u kat. C je 31. 5. 2017.
Následně k tématu proběhla diskuse, kde zazněla mj. i informace o předpokládaném počtu Auditů
UR v kat. C pro rok 2017 (předpoklad 70 auditů UR kat. C). Byla diskutována otázka proplácení
posuzování a hodnocení Auditů UR na další období (2018+). Posouzení auditů v kategorii C bude
financováno z prostředků MŽP – zajistí CENIA. Financování hodnocení auditů v kategoriích B a A
bude do roku 2019 realizováno z projektu NSZM. Poté financování také převezme MŽP. V této
souvislosti byla diskutována možnost zveřejňování Auditů kat. C. PS MA21 se pro rok 2017 shodla
na systému nepovinného zveřejňování auditů dle uvážení realizátorů. Audity budou přístupné
expertům, členům PS MA21, případně dalším relevantním/kontrolním subjektům.
Otevřena byla otázka transparentnosti výběru expertů. Vedoucí týmu expertů S. Janoušková
připraví návrh kritérií výběru, která dostane PS MA21 prostřednictvím předsedkyně
k připomínkám/odsouhlasení per rolam.

5/

Kategorie A, B – adepti, termíny, hodnocení (B)

Přihlášení jsou:
-

Kat. A: Chrudim a Litoměřice.
Kat. B: Kopřivnice, Jihlava a Křižánky. Kopřivnice a Jihlava musí předložit aktualizaci Auditů UR
ve všech 10-ti oblastech, a to dle závazné Metodiky pro rok 2017. (Jihlava s termínem
do 28. 2. 2017, Kopřivnice do 31. 5. 2017).

Termíny obhajob na místě 2017 – kat. A a B:
16. 10. 2017 – Kopřivnice „B“
18. 10. 2017 – Jihlava „B“
19. 10. 2017 – Křižánky „B“
23. 10. 2017 – Litoměřice „A“
25. 10. 2017 – Chrudim „A“
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Paní M. Petrová (MŽP ČR): připomněla členům PS MA21 RVUR, že je jejich osobní účast
na obhajobách vysoce žádoucí z důvodu objektivního posuzování měst.
V následné diskusi byla otevřena otázka vytvoření systému přidělování hvězdiček v kategorii A,
který bude třeba v budoucnu vyřešit.

6/

Databáze MA21 nově (CENIA)

Paní J. Cikánková (CENIA): v prezentaci zhodnotila stav zapojení municipalit do systému MA21
k 31. 12. 2016. Informovala o zohlednění požadavků vznesených v souvislosti s aktualizací databáze
MA21 a o sérii chystaných školení k nové verzi systému pro koordinátory MA21.

7/

Různé

Pan Bělonohý (STMOÚ): požádal o projednání témat Veřejná správa a územní rozvoj
(ve vztahu k novele Stavebního zákona) na příštím jednání PS MA21. V této souvislosti požádal
i zástupce MMR ČR o přípravu krátkého příspěvku k této novele.

PŘÍLOHY:

DALŠÍ jednání

-

Prezencni listina.pdf
PS MA21 RVUR_130117.pdf
StatistikyMA21_2016.pdf

Datum: 21. 06. 2017

Zapsala: M. Větroňová (CENIA)

Čas: od 10:00 hod

Místo: MŽP

Kontroloval: M. Petrová (MŽP ČR)

Zápis ze zasedání PS MA21 RVUR/MŽP 08. 02. 2017

Strana 4

