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Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2022 

Plán zlepšování MA21 je nástroj, kterým město Opava formuluje své cíle, kterých chce dosáhnout 

v oblasti svého rozvoje v roce 2022. 

1. Obhájení kategorie C kritérií MA21 

 plnění kritérií a pravidel MA21 dle platného znění pro rok 2022, 

 termín: 31. 10. 2022, 

 odpovědnost: koordinátor pro MA21 (dále jen „MA21“), 

 spolupráce: politik pro MA21, Komise pro MA21, zástupci úřadu, tiskový mluvčí. 
 

2. Realizace participativního rozpočtu „Nápady pro Opavu 2022“ 

 cílem participativního rozpočtu je dát občanům našeho města možnost, aby sami 

rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě 

jeho celkového vzhledu, 

 rozpočet: 1.500.000 Kč, 

 termín: fyzická realizace vítězného nápadu/nápadů do 31. 12. 2023, 

 odpovědnost: koordinátor pro MA21, 

 spolupráce: politik pro MA21, Komise pro MA21, zástupci úřadu, tiskový mluvčí, 

 financování: rozpočet odboru rozvoje města a strategického plánování MMO (dále jen 

„RMSP“) – Participativní rozpočet. 

3. Účast na akreditovaném vzdělávání  

 účast koordinátora pro MA21 na vzdělávacích akcích,  

 termín: průběh roku (semináře pořádané agenturou Cenia1), 

 odpovědnost: koordinátor pro MA21, politik pro MA21, tajemník města, 

 financování: zdarma. 

4. Realizace osvětových kampaní 

 realizace osvětových kampaní (např. Podpora kompostování v opavských školách, 

Cyklus vzdělávacích seminářů pro účastníky komunitního plánování, Prezentace 

poskytovatelů sociálních služeb na multižánrovém festivalu a další), 

 termín: průběh roku, 

 odpovědnost: koordinátor pro MA21, koordinátor EVVO, koordinátor protidrogový  

a prevence kriminality, koordinátor komunitního plánování a sociálních služeb 

(KPSS), 

 spolupráce: politik pro MA21, Komise pro MA21, tiskový mluvčí, zástupci úřadu, 

poskytovatelé sociálních služeb a další partneři, 

 financování: projekt „Opava – osvětové kampaně 2022“ z dotačního titulu „Podpora 

dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a MA21“ vyhlášený krajským 

                                                           
1 CENIA, česká informační agentura životního prostředí, příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí 

ČR. Je provozovatelem řady informačních systémů, mimo jiné informačního systému místní Agendy 21 

(www.cenia.cz,  www.ma21.cenia.cz)  

http://www.cenia.cz/
http://www.ma21.cenia.cz/
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úřadem MSK, viz Příloha č. 1 - Podrobný popis projektu. Projekt byl schválen 

usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit 

v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2022. Další zdroje 

financování jsou z rozpočtu odboru RMSP (koordinátor pro MA21), rozpočtu odboru 

školství MMO (koordinátor EVVO, koordinátor protidrogový a prevence kriminality), 

rozpočtu odboru SOCV (koordinátor KPSS). 

 

5. Realizace komunitního plánování 

 Fórum mladých (zapojení členů Opavského zastupitelstva dětí a mládeže („OZDM“), 

ukázka participace s veřejností formou realizace fóra mladých) 

 termín: druhé pololetí roku 

 odpovědnost: koordinátor pro MA21, koordinátor OZDM, politik pro MA21,  

 spolupráce: vedení města, zástupci úřadu, tiskový mluvčí, přizvaní odborníci 

 financování: rozpočet odboru RMSP, spolupracujících odborů. 

6. Zpracování plánu zlepšování MA21 pro rok 2023 a Hodnotící zprávy za rok 2022 

 termín: 31. 3. 2023 

 odpovědnost: koordinátor pro MA21 

 spolupráce: politik pro MA21, koordinátor EVVO, koordinátor protidrogový a prevence 

kriminality, koordinátor KPSS. 

 

 

Plán zlepšování MA21 na rok 2022 byl schválen usnesením Rady statutárního města Opavy  

č. 4984/121/RM/22 ze dne 7. 9. 2022. 

 

 

 

 

       Bc. Adéla Kozelková                                                        Mgr. Petr Orieščík 

       koordinátor pro MA21                               náměstek primátora, 

                                                                                                                        politik pro MA21 

   

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Podrobný popis projektu 
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