
   

 
Plán zlepšování na rok 2020 – vyhodnocení 

 
Projekt Zdravá obec Červená Voda a místní Agenda 21  

 
Uskutečněný posun: 
 
Zdravá obec Červená Voda v roce 2020 postoupila do kategorie C. Tyto činnosti byly podmínkou 
čerpaného dotačního projektu “Efektivní úřad Červená Voda“, podpořeného z Operačního 
programu Zaměstnanost. Z důvodu vládních opatření a bezpečnosti obyvatel byla řada cílů 
nesplněna. Vždy však bylo hledáno, nalezeno a uskutečněno náhradní řešení. Uvolnění 
protiepidemiologických opatření v červnu až říjnu bylo využito pro pořádání dvou osvětových 
kampaní. Dále byl splněno 7 z 10 auditů udržitelného rozvoje. Veřejné fórum bylo nahrazeno 
dvoufázovou anketou a Školní fórum bylo odloženo. 

 
Plnění plánu:  

1. Zrealizovat vlastními silami veřejné a školní fórum.  
zodpovědnost:                           koordinátor MA21, asistent koordinátora 
termín:                                        průběžně během roku 
indikátor plnění:                        uskutečnění veřejného a školního fóra 
 
Veřejné fórum bylo v listopadu 2020 nahrazeno dvoufázovou anketou. Výstupy byly 
prezentovány ve zpravodaji. Školní fórum bylo po konzultaci se školou odloženo. 
 

2. Ověření veřejného fóra anketou s více jak 300 respondenty. 
zodpovědnost:                          koordinátor MA21 
termín:                                       po veřejném fóru 

indikátor plnění:                       300 respondentů 
 
V roce nemohlo proběhnou veřejné fórum a byla uskutečněna dvoufázová anketa pomocí 
aplikace mobilní rozhlas. Účastnilo se jí 134 respondentů. Podrobné informace naleznete na 
webu obce: 
http://www.cervenavoda.cz/planovani-zdrava-obec-a-ma21/planovani-s-verejnosti 
 
 

http://www.cervenavoda.cz/planovani-zdrava-obec-a-ma21/planovani-s-verejnosti


   
3. Realizace osvětové kampaně   

zodpovědnost:                          koordinátor MA21, skupina pro MA21, politik ZO 
termín:                                       podzim 2020 
indikátor plnění:                       realizace akce, plakát 
 
Proběhla změna u pořádání kampaní a proběhla začátkem školního roku Zahradní slavnost  (s 
účastí odborníků k ochraně přírody). V září také poprvé proběhl EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
v lokalitě „na posádce“. Informace o akcí ch jsou na stránkách obce. 

http://www.cervenavoda.cz/planovani-zdrava-obec-a-ma21/kampane   
 

4. Dodržet všechny požadavky pro získání kategorie 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 splnila podmínky pro postup do 
kategorie C. Hlavními podmínkami bylo ustanovení oficiálního orgánu pro MA21,splnění 
několika auditů k tématu udržitelného rozvoje, pořádání osvětové kampaně a pokročilá 
komunikace s veřejností.                         
 

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:                        350 registrovaných uživatelů MR 
 
Byla nakoupena elektronická úřední deska a nakoupena aplikace typu „mobilní rozhlas“. Cíl byl 
stanoven 350 registrovaných uživatelů. Koncem roku 2020 bylo registrováno 409 uživatelů. 
Elektronická úřední deska byla objednána a začátkem roku 2021 nainstalována a spuštěna.  
 
 
 
Zpracoval Koordinátor pro Zdravou obec a MA21 Mgr. Miroslav Beran, tel: 608 620 743 
 
Schváleno komisí pro ZO a MA21 dne: 26.2.2021 
 
Schváleno radou obce dne: 16.6.2021 

http://www.cervenavoda.cz/planovani-zdrava-obec-a-ma21/kampane

