
Zápis z pracovního jednání komise pro Zdravé město
a místní Agendu 21 

Téma Zhodnocení aktivit 2020 a příprava aktivit na rok 2021

Datum a čas, místo 11. listopadu 2020, 14:00, Microsoft Teams

Účast za komisi MA21
Martin Kadrnožka, Denisa Vrbická, Kateřina Tomášková, Věra 
Junová, Dana Kellnerová, Petra Kotoučová, Magdalena 
Timplová

Hosté ---

Omluveni ---

Body jednání

 Participativní rozpočet 2020
- Kvetoucí a jedlá zahrada a Rekonstrukce hrobky rodiny Micků jsou již hotovy
- Rekonstrukce hrobky rodiny Micků je i profinancována
- U projektu Kvetoucí a jedlá zahrada se dotahuje profinancování
- Pro psí školu byly zakoupeny 4 mobilní překážky:

o Tunel
o Kladina
o Houpačka
o Šikmá stěna „A“

- byla uzavřena smlouva o výpůjčce na výše uvedené překážky
- Bude vyrobena a vyvěšena cedule s poděkováním navrhovatelům 

 Den pohybu a zdraví
- Proběhl 28.09.2020 za dodržení všech vládních opatření
- Články zveřejněny
- Atrakce (vozítka segway, Lovec světla, Zametač) měli úspěch
- Nápady na příští rok:

o Objednat nějakou sportovní atrakci
o Zkusit domluvit přítomnost záchranářů
o Připravit venkovní výstavu na téma zdravé výživy, fungování lidského těla při 

sportu

 Den Země

- Proběhl v náhradním termínu 07.10.2020 ve zkrácené verzi, bez úklidu, opékání buřtů a za 
dodržení vládních opatření

- Zúčastnila se MŠ a 1. stupeň nové ZŠ
- Zúčastnili se eko společnosti

o EKO-KOM 
o ASEKOL 
o Elektrowin 

- Termín pro rok 2021: 14.04.2021
- Zařadit panely o důležitosti vody – návrhy:



o Znečišťování vody
o Jak se čistí voda
o Jak s vodou šetřit
o Srovnání – kapání kohoutku – kolik kapek za určitou dobu nakape – srovnání se 

spotřebou pračky, myčky
- Nápady na příští rok:

o Pozvat ochránce přírody
o Mobilní planetárium
o Hromadný úklid města zčásti nahradit „úklidem“ lesa (stáhnutí zbylých větví, po 

stromech, které byly vykáceny, protože byly napadeny kůrovcem) – ZŠ se může do 
úklidu větví v lese zapojit celoročně v rámci předmětu Pěstitelské práce

 Čistá řeka Sázava 2020
- Neproběhla
- Snaha nahradit akcí „Ukliďme náš Týnec“
- Zúčastnili se:

o SDH Pecerady
o Sdružení myslivců Háj Pecerady
o Skautský oddíl TYSAN (Berušky, Sovy)
o 6. třída ZŠ
o TJ Týnec nad Sázavou

- Poděkování prostřednictvím Týneckých listů
- Nápady na příští rok:

o Spolky rozdělit na úklid města a úklid větví v lese
o ZŠ se do úklidu větví v lese může zapojit celoročně v rámci předmětu 

Pěstitelské práce

 Participativní rozpočet 2021
- Uvolněná částka 500 000 Kč
- Harmonogram bude uzpůsoben dle zasedání zastupitelstva a rady města
- Představení pravidel proběhne v prosinci
- Vyhlášení 16.12.2020
- Přijímání projektů 17.12.2020-29.01.2021
- Hlasování 10.03.-10.04.2021
- Realizace projektů 01.05.-31.12.2021
- Novinky v pravidlech:

o Má-li být projekt realizován v místní části, musí navrhovatel projektu předložit 
souhlasné stanovisko příslušného osadního výboru.

o V případě nepříznivé situace, bude setkání s veřejností, nahrazeno videomedailonky. 
Navrhovatel projektu bude povinen natočit o svém projektu videomedailonek, který 
zašle koordinátorovi projektu Zdravé město a MA21. Videomedailonky budou 
zveřejněny na webových stránkách města a na sociální síti. Občané budou mít prostor 
pro vyjádření dotazů. Jednotlivé videomedailonky nesmí přesáhnout délku 5 minut.

o Hlasování prostřednictvím tištěného dotazníku bude možné pouze v den prezentace 
projektů veřejnosti. Vyplněný dotazník se odevzdává na podatelnu Městského úřadu 
Týnec nad Sázavou.

o Každý občan má právo udělit pouze dva kladné hlasy a jeden negativní hlas.



o Projekty, u kterých budou převyšovat negativní hlasy nad kladnými, nebudou 
realizovány.

o Pokud skutečné náklady na projekt překročí předpokládanou částku, bude projekt 
znovu individuálně posouzen radou města. Pokud skutečné náklady nedosáhnou 
předpokládané částky, zůstane úspora městu.

o Navrhovatel projektu se zavazuje, že po dobu 3 let od ukončení realizace akce bude o 
výsledek svého projektu pečovat, pokud to charakter projektu umožňuje.

 Žádost o dotaci na Zdravé město III
- 16.06.2020 podána žádost
- Začátek realizace březen 2021 (navazuje na ZM II)
- Ukončení realizace únor 2023

 Nové strategické dokumenty
- Zpracovány za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Týnec 

nad Sázavou – zdravé město pro všechny II
- Zdravotní plán města Týnec nad Sázavou na období 2021-2023
- Pasport zeleně pro město Týnec nad Sázavou

 Návrhy akcí na rok 2021
o Školení řidičů pro veřejnost
o Kurz sebeobrany
o Seniorské hry
o Mezigenerační aktivity (děti z MŠ, ZŠ, Motýlek ve spolupráci s babičkami a dědečkami 

z DPS)
o Finanční gramotnost, jak pro děti, dospělé, tak seniory
o Obrana před šmejdy
o Kurz první pomoci

 Ostatní
- Katalog města – informační brožura

Zapsala: Denisa Vrbická




