
PARTNERSTVÍ JAKO ZÁKLAD ZDRAVÉHO MĚSTA/OBCE/REGIONU 
 
Nezbytnou součástí fungujícího Zdravého města/obce/regionu je kvalitní komunitní základ, který 
je vytvořen dobrou a přátelskou spoluprací mezi městem a partnery Projektu Zdravé město 
(instituce, nevládní organizace, podniky, školy ap.) i mezi těmito partnery navzájem. 
 
Partnerství zástupců veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru je v neposlední řadě 
jednou ze základních podmínek úspěšného čerpání dotací z tuzemských i evropských zdrojů. 
 
Jednou z osvědčených forem místní spolupráce mezi radnicemi a mnoha partnery Projektu 
Zdravé město jsou například velké akce pro veřejnost, ale také společné projekty atp. 
 
PARTNERSTVÍ V KRITÉRIÍCH MA21 
Princip partnerství patří mezi jeden ze základních požadavků pro splnění kategorie „D“ v rámci 
oficiální sady Kritérií MA21. Zde je (viz kritériím č. 4) zapotřebí doložit „Spolupráci/partnerství 
sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru". Důkazem naplnění 
tohoto kritéria je „elektronická zpráva o společné aktivitě nebo scan prezenční listiny /článku 
/smlouvy o partnerství v projektu nebo elektronická verze seznamu členů skupiny pro MA21". 
 
 
 
 
NÁVRH ZNĚNÍ DOHODY O PŘISTOUPENÍ K PARTNERSTVÍ 
(dle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 
 
Město Varnsdorf 
se sídlem Nám. E. Beneše 470, 407 47  Varnsdorf 
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem 
IČ: 00261718 
 
a 
…………. 
se sídlem 
zastoupené 
IČ: 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dohodu: 
 
Článek 1 
Předmětem této dohody je vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem rozvoje Projektu 
Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21 (dále PZM a MA21) ve Varnsdorfu s důrazem na 
aktivní uplatňování a propagaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života na místní a 
regionální úrovni. 
 
Článek 2 
Uzavřením tohoto partnerství se obě smluvní strany dohodly na vzájemné a bezplatné spolupráci 
v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, zejména v následujících oblastech: 



 příprava a realizace vybraných projektů k podpoře PZM a MA21; 
 spolupráce a aktivní přístup při vytváření společných projektů k zajištění činností souvisejících 
s PZM a MA21 a spolupráce při zajištění možností pro jejich externí financování; 
součinnost a spolupráce při mapování ukazatelů zdraví a udržitelného rozvoje v rámci PZM a 
MA21; 
součinnost a spolupráce při organizačním zajištění akcí a kampaní PZM a MA21; 
poskytování informací využitelných pro postup PZM a MA21 v rámci komunitního a expertního 
plánování; 
součinnost při jednáních a práci formálních i neformálních pracovních skupin, týmů a komisí 
v rámci PZM a MA21; 
vzájemná informovanost o důležitých vlastních akcích a aktivitách, 
vzájemná propagace a medializace partnerů, vzájemné využívání log a dalších grafických 
prvků partnera při prezentaci výstupů ze společných akcí a aktivit; 
součinnost a spolupráce při propagaci hodnot zdraví, udržitelných rozvoj a kvalita života. 
 
Článek 3 
Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany jsou oprávněny dohodu kdykoli 
písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet 
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědí. 
 
Článek 4 
Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dohoda je 
vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden 
stejnopis. 
 
Ve Varnsdorfu dne …………… 
 
 
 
---------------------------       --------------------------------- 
           partner            starosta města Varnsdorf 


