
Plánovací setkání skupiny pro MA21 
dne 25.05.2020 od 9:00 v kanceláři starosty obce Červená Voda 

Přítomní: 
Mgr. Jana Švestková 
(Klub čilých babiček z. s. – neziskový sektor – pracovní skupina Volný čas)
František Čermák (Potraviny MIX – komerční sektor – pracovní skupina Infrastruktura)
Ing. Petr Mareš Ph.D. (starosta obce Červená Voda – veřejná správa)
Mgr. Miroslav Beran – koordinátor projektu Zdravá obec a MA21
Natálie Novotná – asistentka koordinátora

Průběh setkání
- Proběhlo přivítání všech členů skupin.
- Byly sděleny informace o plánovaných akcích. Řada akcí byla zrušena, posunuta, či

omezena.  Byla  diskutována  příprava  osvětové  kampaně  Evropský  týden  mobility.
Proběhl by na „posádce“ v týdnu před poutí.  V rámci  akce by proběhla výzva pro
občany, úředníky, žáky k cestování po obci na kole či pěšky. Byla by vyhlášena soutěž
k poznávání míst v Červené Vodě / pěšky či na kole. Dále byla diskutována pouť a její
zabezpečení (18.-20.9.2020.). Byl představen návrh na sobotu ve středověkém stylu.
Pan starosta informoval o škrtech v rozpočtu z hlediska dopadů pandemie a omezení
výdajů obce. Další diskutovanou akcí by zahradní slavnost na zahradě ZŠ. Proběhlo
upřesnění chystaného programu.

- Bylo diskutováno o školním a veřejném fóru, které se pravděpodobně uskuteční 7.10.
a 21.10.2020. Je otázkou, jak nalákat obyvatelstvo Červené Vody na veřejné fórum.
Byla navrhnuta forma burcující otázky např, záměr cyklostezky po celé obci a účast
zástupce obce na výročních schůzích spolků a motivace k účasti na fóru. 

- Bylo navrhnuto oceňování žáků ze základní školy za jejich výsledky. Proběhla diskuse
o termínech. Oceňování veřejnosti nebude probíhat každý rok. 

- Probíral se postup z kategorie D do C v MA21. Zúčastněni byli seznámeni s akčním
plánem na rok 2020, vyhodnocení  Plánu zlepšování  na rok 2019 a novým Plánem
zlepšování  na  rok  2020.  Proběhla  diskuse,  schválení  dokumentů  a  požadavek  na
předání Akčního plánu zastupitelstvu obce a plánů zlepšování radě obce. 

- Byla diskutována potřeba jmenování oficiálního orgánu pro MA21. Jednalo by se o
komisi  rady  obce  a  vznikla  by  po  schválení  radou  z této  skupiny  pro  MA21
v aktuálním složení.  Koordinátor  zajistí  předání  a  prezentování  požadavku na radě
obce.

- Byla  představena  nová  aplikace:  Mobilní  rozhlas,  zúčastněni  byli  seznámeni
s možnostmi elektronické úřední desky, kterou Obecní úřad chce pořídit.

- Skupina  pro  MA  21  diskutovala  možnosti  podání  žádosti  do  OP  Zaměstnanost
v oblasti  dalšího  rozvoje  úřadu,  který  obsahuje  podporu  systému  MA21,  podporu
nástrojů  komunikace  s občany  (elektronická  úřední  deska,  portál  občana,  strategie
komunikace s veřejností,  sociální  sítě,  portál  občana,  korporátní  identitu  a zajištění
zpětné vazby od občanů) a přiklání se k dalšímu rozvoji úřadu v této oblasti. 

Zapsala:  Natálie Novotná


