
   

 
Plán zlepšování na rok 2020 

Projekt Zdravá obec Červená Voda a místní Agenda 21  
 

Co je Plán zlepšování?  

Plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení má být v 
daném roce v rámci projektu Zdravá obec Červená Voda dosaženo (v souladu s povinnými Kritérii 
MA21).  

Doporučený postup je, aby koordinátor ZO (Zdravé obce) připravil návrh plánu zlepšování, 
následně jej projednal v neformální skupině pro ZO a MA21 a poté předložil ke schválení 
Radě. Schválení plánu ve vedení municipality je důležitým krokem, který napomůže informovat 
vedení o aktivitách v rámci ZM a MA21. 

Co je Místní Agenda 21 v ČR (MA21)?  

MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a 
budování místního partnerství s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na 
místní či regionální úrovni.  
 
Plánovaný posun: 
 
Zdravá obec Červená Voda v roce 2019 potřetí splnila kritéria pro zařazení do kategorie D. Tyto 
činnosti byly podmínkou čerpaného dotačního programu “Zlepšení strategického plánování a 
výkonu správy v obci Červená Voda“, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost. Od 
března 2019 obec realizuje navazující projekt „Efektivní úřad“ v rámci kterého musí postoupit 
do vyšší a náročnější kategorie s označením „C“. Podmínkou je například realizace kampaní a 
splnění 10 auditů udržitelného rozvoje. Vše do října 2020. Některé zásadní akce jsou poté 
plánovány na podzim. Těmi je Veřejné fórum a Školní fórum s ověřením a hodnocení plnění 
akčního plánu. 

 
 

  



   
Návrhy zlepšení: 
 

1. Zrealizovat vlastními silami veřejné a školní fórum.  
zodpovědnost:                           koordinátor MA21, asistent koordinátora 
termín:                                        průběžně během roku 
indikátor plnění:                        uskutečnění veřejného a školního fóra 
 

V roce 2019 proběhlo veřejné fórum s profesionálním facilitátorem NSZM. Stejně tak školní 
fórum. Byla to výborná zkušenost a inspirace, kterou chceme pomocí metodického vedení NSZM 
nyní zvládnout vlastními silami. 
 

2. Ověření veřejného fóra anketou s více jak 300 respondenty. 
zodpovědnost:                          koordinátor MA21 
termín:                                       po veřejném fóru 
indikátor plnění:                       300 respondentů 
 
V roce 2019 ověřilo výsledky ankety 220 respondentů pomocí mobilního rozhlasu. Ve využití 
této metody/aplikace se stále zlepšujeme a proto si klademe i vyšší cíle.  

 
3. Realizace osvětové kampaně   

zodpovědnost:                          koordinátor MA21, skupina pro MA21, politik ZO 
termín:                                       podzim 2020 
indikátor plnění:                       realizace akce, plakát 
 
Po osvědčeném konceptu kampaně DNY ZEMĚ (zakončené Cyklojízdou) chceme vyhovět 
požadavků člena skupiny pro MA21 a zapojit i další místní části v rámci další kampaně. 

Předpokládáme, že letos budeme pro změnu realizovat kampaň zvanou TÝDEN MOBILITY.  
 

4. Dodržet všechny požadavky pro setrvání v kategorii C, systému managementu kvality MA21.  
zodpovědnost:                           koordinátor MA21, politik MA21 
termín:                                        do 30. října 2020 
indikátor plnění:                        Potvrzení splnění podmínek od společnosti CENIA  
 
Obec splnila kategorii Začátečník, poté kategorii D a v roce 2020 musí splnit podmínky pro 
postup do kategorie C. Podmínkou je například ustanovení oficiálního orgánu pro MA21, školení 
zaměstnanců úřadu v tématu udržitelného rozvoje, pořádání osvětové kampaně a veřejného 
fóra.                         
 

5. Připravit rozšíření možností elektronické komunikace s občany - mobilní rozhlas (ER) a 

elektronická úřední deska (EUD) 



   
zodpovědnost:                           koordinátor MA21, asistent koordinátora 
termín:                                        Testování „mobilního rozhlasu“, nákup této služby do konce roku 

2020. Nákup a zprovoznění elektronické úřední desky. 
indikátor plnění:                        Bude nakoupena elektronická úřední deska a nakoupena aplikace 

typu „mobilní rozhlas“, která získá více jak 350 registrovaných 
uživatelů. 

 
 
 
Zpracoval Koordinátor pro Zdravou obec a MA21 Mgr. Miroslav Beran, tel: 608 620 743 
 

Schváleno neformální skupinou pro Zdravou obec a MA21 dne: 26.5.2020 
 
Schváleno radou obce dne: 5.6.2020 


