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Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2023 

 
Plán zlepšování místní Agendy 21 (dále jen „MA21“) je nástroj, kterým město Opava formuluje své 

cíle, kterých chce dosáhnout v oblasti svého rozvoje v roce 2023. 

 

1. Obhájení kategorie C kritérií MA21 

 

 plnění kritérií a pravidel MA21 dle platného znění pro rok 2023, 

 termín: 31. 10. 2023, 

 odpovědnost: koordinátor pro MA21, 

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

2. Realizace participativního rozpočtu „Nápady pro Opavu 2023“ 

 

 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, 

 pravidla výzvy na rok 2023 byla pozměněna, a to tak, že bylo zrušeno rozdělení  

na malé a velké nápady z toho důvodu, že nápadů zařazených do kategorie malé 

přichází již pouze malé množství a není mezi nimi tak velká soutěživost, 

 rozpočet: 1.500.000 Kč, 

 harmonogram: příjem nápadů (01. – 03. 2023); kontrola formálních náležitostí, 

kontrola pracovní skupinou, kontrola Komisí MA21, schválení vedením města (03. – 

05. 2023); veřejné hlasování (1. 6. – 14. 6. 2023); zveřejnění výsledků (15. 6. 2023), 

realizace (07.2023 – 12. 2024), 

 termín: fyzická realizace vítězných nápadů do 31. 12. 2024, 

 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, téma dle nabídky povinného 

školení v rámci Magistrátu města Opavy, 

 termín: průběh roku, 

 odpovědnost: koordinátor pro MA21, tajemník MMO, 

 financování: zdarma. 

4. Organizace přednášky na téma komunikace pro zaměstnance úřadu  

 

 účast zaměstnanců úřadu na přednášce na téma komunikace,  

 termín: průběh roku, dle domluvy s lektorkou 

 odpovědnost: koordinátor pro MA21,  

 spolupráce: lektor – Ing. Dana Diváková 

 financování: přednáška bude financována v rámci projektu Opava – osvětové 

kampaně 2023 z dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu 

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.  
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 V případě neúspěšné žádosti o dotaci bude přednáška financována z rozpočtu RMSP.   

 

5. Realizace osvětových kampaní a dalších komunitních aktivit 

 

 realizace osvětových kampaní:  

o Osvětová kampaň zaměřená proti užívání návykových látek (zejména 

nikotinové výrobky a alkohol),  

o Prezentace poskytovatelů sociálních služeb na multižánrovém festivalu,  

o Přednáška na téma lokální ekonomika a fair trade, 

o Kurz první pomoci. 

 další osvětové aktivity: 

o Den země, 

o Evropský týden mobility, 

o Den bez tabáku, 

o a další. 

 termín: průběh roku, 

 odpovědnost: koordinátor pro MA21, koordinátor environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (EVVO), koordinátor protidrogové prevence a manažer prevence 

kriminality, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb (KPSS), 

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

poskytovatelé sociálních služeb a další partneři, výše zmínění koordinátoři, odborní 

lektoři ThDr. Jiří Silný, Vít Bendík, odborníci z Elim, o. p. s., 

 financování: předpokládané financování projektu „Opava – osvětové kampaně 2023“ 

je z dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje  

a MA21“. Další zdroje financování jsou z rozpočtu odboru RMSP (koordinátor  

pro MA21), rozpočtu odboru školství MMO (koordinátor protidrogové prevence  

a manažer prevence kriminality), rozpočtu odboru SOCV (koordinátor KPSS). 

 V případě neúspěšné žádosti o dotaci bude projekt financován z rozpočtu odboru 

RMSP, částečně z rozpočtu odboru SOCV a částečně z rozpočtu odboru ŠKOL. 

 

6. Realizace osvětového projektu „NEPLÝTVEJ JÍDLEM, OPAVO!“ 

 

 termín: leden – květen 2023  

 odpovědnost: koordinátor EVVO, koordinátor MA21  

 spolupráce: lektoři, OKO, p. o. 

 financování: projekt „NEPLÝTVEJ JÍDLEM, OPAVO!“ je realizován za finanční 

spoluúčasti Msk. SMO obdrželo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

z programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 

2022-2023. Výše dotace činí 70% celkové výše uznatelných nákladů. Spoluúčast 

města bude uhrazena z rozpočtu odboru školství.  

 

7. Kampaň „Do práce na kole 2023“ 

 

 termín: květen 2023  

 odpovědnost: koordinátor EVVO, koordinátor MA21, koordinátor BESIP  

 spolupráce: sponzoři a partneři kampaně 

 financování: z rozpočtu SMO 
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8. Výměna zkušeností a čerpání dobré praxe 

 

 Udržení stávajících a navázání nových kontaktů mezi realizátory MA21  

a participativního rozpočtu ke sdílení zkušeností a dobré praxe. 

 termín: průběh roku, 

 odpovědnost: koordinátor MA21, 

 spolupráce: obce zapojené do výkonu MA21, nebo participativního rozpočtu. 

 

 

9. Účast koordinátora MA21 na setkání koordinátorů participativního rozpočtu 

 

 termín: 29. a 30. 3. 2023 

 odpovědnost: koordinátor MA21 

 financování: zdarma, 

 místo: Ostrava. 

 

10. 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, protidrogový koordinátor a manažer 

prevence kriminality, koordinátor KPSS. 

 

 

NOVINKY V ROCE 2023: 

 

1) Nová jednorázová přednáška pro zaměstnance magistrátu – jedná se o přednášku 

v rámci plnění kritérií MA21. Jako téma této přednášky bylo vybráno téma komunikace,  

a to z toho důvodu, že všichni zaměstnanci MMO komunikují napříč MMO a také s veřejností. 

Obsahově bude přednáška zaměřena na jednotlivé metody a kdy je použít, koho a co k tomu 

potřebujeme, dále jak komunikovat s problematickými typy osobností v rámci jednotlivých 

procesů. Druhá část přednášky bude zaměřena na to, co se podařilo a nepodařilo  

v jednotlivých městech v ČR – příklady dobré a špatné praxe a také na to, co se podařilo  

a nepodařilo v Opavě v rámci zapojování veřejnosti, a proč je důležité komunikovat jednotlivé 

procesy včas. Lektorkou bude Ing. Dana Diváková. Přednáška bude financována z dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje, případně z rozpočtu RMSP. 

 

 

2) Osvětový projekt „NEPLÝTVEJ JÍDLEM, OPAVO!“ – stěžejní částí tohoto projektu  

je interaktivní výstava Zachraň jídlo!, která proběhne v prostorách Opavské kulturní 

organizace. Projekt zahrnuje také besedy pro veřejnost, které zahrnují workshop zaměřený  

na vaření beze zbytků. Kvalifikovaný lektor povede rovněž přednášky pro žáky škol,  

které o ně projeví zájem. Osvětový projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje a dofinancován z odboru ŠKOL na potřeby EVVO. 
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PŘEDBĚŽNÝ PLÁN ZASEDÁNÍ KOMISE MA21: 

 

 1. zasedání: přelom února a března 2023 (diskuze nad Hodnotící zprávou o stavu MA21  

za rok 2022 a Plánem zlepšování na rok 2023), 

 2. zasedání: duben – květen 2023 (projednání podaných nápadů v rámci participativního 

rozpočtu Nápady pro Opavu 2023), 

 3. zasedání: listopad 2023 (projednání nové výzvy participativního rozpočtu Nápady  

pro Opavu 2023). 

 

 Další termíny zasedání budou upřesněny v průběhu roku, a to v případě, že bude nutné 

projednat mimořádné aktivity, které nejsou plánovány.  

 

 

Plán zlepšování MA21 na rok 2023 byl schválen usnesením Rady statutárního města Opavy  

č. 583/12/RM/23 ze dne 8. 3. 2023. 

 

 

 

 

        

 

Mgr. Adéla Kozelková      Ing. Pavel Meletzký, MBA    

koordinátor pro MA21          náměstek primátora, 

       politik pro MA21 

   

 

    


