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Hodnotící zpráva místní Agendy 21 za rok 2019
Komise pro participaci, informatiku, smart city a MA 21

1. Popis projektu:
2. 1. MA21
MA21 je snahou o kvalitní veřejnou správu - otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní,
umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s ostatními
společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc.
Fungující MA21 obnáší:
 kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování;
 průběžná a aktivní komunikace s veřejností - budování partnerství;
 systémové a měřitelné směrování k udržitelnému rozvoji;
Úroveň procesu MA21 v jednotlivých obcích je monitorována sadou kritérií, která jsou členěna do čtyř
základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Těmto kategoriím předchází ještě tzv. „nultá“ kategorie
„Zájemci“, ve které se městský obvod ocitne po vyplnění registračního (on-line) formuláře. Plnění kritérií je
monitorováno vždy zpětně za kalendářní rok. V případě, že již nechce být městský obvod členem MA21, v
daném roce nevykáže aktivitu a členství mu automaticky zanikne.

2. 2. Plán městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2018
Vzhledem k tomu, že městský obvod Slezská Ostrava zahájil realizaci MA21 v roce 2019, nelze hodnotit
plnění za rok 2018 ani poskytnout srovnání s rokem 2019.

2. 3. Plán městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2019
Cílem městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2019 bylo zahájit realizaci MA21 a dosáhnout úrovně „D“
(tzn., bylo nutné splnit všechna níže uvedená kritéria kategorií „Zájemci“ a „D“ do 30. 11. 2019):
•
•
•

vyplnění registračního formuláře do Databáze MA21
stanovení kontaktní osoby – zástupce právnické osoby
pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v Databázi MA21

•
•
•
•
•
•
•
•

schválení Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy;
ustanovení odpovědného politika pro MA21;
ustanovení koordinátora pro MA21; koordinátor musí absolvovat školení MA21 v daném roce
existence neformální skupiny pro MA21
plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování – min. 2 akce za rok);
zřízení webové stránky městského obvodu Slezská Ostrava s informacemi o MA21
uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích (min. 4 zprávy za rok) –
společné zapojení zástupců veřejné správy, podnikatelského a nevládního sektoru do aktivit v rámci
MA21 (min. 1 společná aktivita);
projednání roční pravidelné zprávy o MA21: „Plánu zlepšování MA21" a „Hodnotící zprávy MA2

•
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2. Plnění kritérií
2. 1. Kritéria kategorie „Zájemce“




vyplnění registračního formuláře do Databáze MA21
o Schváleno administrátorem 1. 9. 2019
stanovení kontaktní osoby – zástupce právnické osoby
o Kontaktní informace poskytnuty 3. 9. 2019
pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v Databázi MA21
o Potvrzeno administrátorem 2. 9. 2019

2. 2. Kritéria kategorie „D“
•

schválení Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy;
o Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 28. 8. 2019 (20. schůze) doporučila připojení se
k deklaraci usnesením 0961/RMOb-Sle/1822/20
o Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava dne 19. 9. 2019 (6. zasedání) rozhodlo o
připojení se k deklaraci usnesením 0150/ZMOb-Sle/1822 /6
o Odevzdaný materiál schválen administrátorem 7. 10. 2019
 PDF usnesení zastupitelstva
 odkaz na webové stránky se zveřejněným usnesením

•

ustanovení odpovědného politika pro MA21;
o Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 28. 8. 2019 (20. schůze) doporučila ustanovení
starosty Richarda Vereše odpovědným politikem pro MA21 usnesením 0961/RMObSle/1822/20
o Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava dne 19. 9. 2019 (6. zasedání) rozhodlo o
ustanovení starosty Richarda Vereše odpovědným politikem pro MA21 usnesením
0150/ZMOb-Sle/1822 /6
o Odevzdaný materiál schválen administrátorem 1. 10. 2019
 PDF usnesení zastupitelstva
 odkaz na webové stránky se zveřejněným usnesením

•

ustanovení koordinátora pro MA21; koordinátor musí absolvovat školení MA21 v daném roce
o Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 28. 8. 2019 (20. schůze) rozhodla o ustanovení
Msc. Karolíny Kopecké, referentky strategického plánování, koordinátorem pro MA21
usnesením 0961/RMOb-Sle/1822/20
o Školení „Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21 – úvod do problematiky“ koordinátorka
absolvovala 10. 9. 2019 a „Školení pro realizátory MA21“ 26. 9. 2019
o Odevzdaný materiál schválen administrátorem 1. 10. 2019
 PDF usnesení rady
 odkaz na webové stránky se zveřejněným usnesením
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•

existence neformální skupiny pro MA21
o vzhledem k záměru pokračovat v plnění místní Agendy 21 i v následujícím roce, respektive
zaměření se na vyšší kategorie bylo rozhodnuto, že místo neformální skupiny bude založena
oficiální komise pro MA21 (dle kritérií kategorie „C“)
o Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 14. 5. 2019 (13. schůze) zřídila komisi pro
participaci, informatiku, smart city a MA 21 usnesením 0618/RMOb-Sle/1822/13
o Odevzdaný materiál schválen administrátorem 22. 10. 2019
 PDF usnesení rady
 odkaz na webové stránky se zveřejněným usnesením
 Seznam členů komise s uvedením sektorů (jméno konkrétního zastupovaného
subjektu a typ: veřejný/neziskový/komerční)

•

plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování – min. 2 akce za rok);
o Název: Občané ovlivňují podobu veřejného prostoru v obvodu
 Odevzdaný materiál schválen administrátorem 22. 10. 2019
 PDF - novinový článek/dopis čtenáře s názvem „Nová lavička “ (měsíčník
Slezskoostravské noviny, září 2019, str. 13)
 Popis: Městský obvod Slezská Ostrava se snaží o otevřenou a efektivní
komunikaci s občany. Své podněty mohou sdělovat na pravidelných
setkáních s vedením městského obvodu (2x ročně v každé z 6 částí obvodu),
přes sociální sítě, emailem, běžným dopisem či telefonicky. Nápady jsou
následně probrány s příslušnými odbory, a pokud je to možné, zahájeny
konkrétní kroky. Konkrétní příklad viz přiložený článek (měsíčník
Slezskoostravské noviny, září 2019, str. 13)Domov pro seniory
Antošovice/Koblov – iniciační setkání
o Název: Farní zahrada v Heřmanicích
 Odevzdaný materiál schválen administrátorem 22. 10. 2019
 Video-report z otevření komunitní zahrady v Heřmanicích
 Fota z brigád farníků během budování zahrady (použito za souhlasu pana
faráře)
 Popis: Farní zahrada je společným dílem místní komunity. Do procesu
(duben 2019 - otevření 22. 9. 2019, odkud je video-report zveřejněný na FB
radnice) se zapojili věřící i nevěřící, soukromé firmy i instituce (město a
městská část pomohly finančně). Část zahrady byla vybudována svépomocí
samotnými farníky (probíhala pravidelná setkání, přiložena 2 fota z brigád).
Zahrada slouží všem obyvatelům, nabízí zázemí pro komunitní i kulturní
akce.

•

zřízení webové stránky městského obvodu Slezská Ostrava s informacemi o MA21
o Vytvoření nové záložky webových stránek bylo zadáno, předpokládané dokončení je během
listopadu
o Bude se jednat o podstránku oficiální webové stránky MOB Slezská Ostrava MA21
o na webu MA21 budou zveřejněny zápisy ze schůzí oficiálního orgánu MA21, příslušná
usnesení (deklarace, ustanovení odpovědných osob) a zprávy o uspořádaných akcích
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•

uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích (min. 4 zprávy za rok)
o Článek č. 1
 Náves článku: „Mezinárodní setkání studentů na Gymnáziu Hladnov“, datum: 15. 1.
2019 název média: Slezskoostravské noviny
 Odevzdaný materiál schválen administrátorem 22. 10. 2019
 scan či screenshot článku k MA21, odkazy na video-reportáže, případně
sdělení
o Článek č. 2
 Náves článku: „Rodina v centru pozornosti „Fajna rodina““, datum: 15. 3. 2019
název média: Slezskoostravské noviny
 Odevzdaný materiál schválen administrátorem 22. 10. 2019
 scan či screenshot článku k MA21, odkazy na video-reportáže, případně
sdělení
o Článek č. 3
 Náves článku: „Novinka ve Slezské: Setkání vedení městského obvodu s občany“,
datum: 15. 3. 2019 název média: Slezskoostravské noviny
 Odevzdaný materiál schválen administrátorem 22. 10. 2019
 scan či screenshot článku k MA21, odkazy na video-reportáže, případně
sdělení
o Článek č. 4
 Náves článku: „Připojte se k ostravské Fajne rodině + Slavnost na Muglinovském
sídlišti“, datum: 15. 6. 2019 název média: Slezskoostravské noviny
 Odevzdaný materiál schválen administrátorem 22. 10. 2019
 scan či screenshot článku k MA21, odkazy na video-reportáže, případně
sdělení

•

společné zapojení zástupců veřejné správy, podnikatelského a nevládního sektoru do aktivit v rámci
MA21 (min. 1 společná aktivita);
o Náves v Heřmanicích – iniciační setkání
 Název aktivity: Heřmanické dožínky, téma: Obnovení tradic slavnosti dožínek
(pořádal místní myslivecký spolek spolu s fotbalovým klubem FC Heřmanice za
podpory městského obvodu a soukromých subjektů - seznam viz pozvánka).
Program zahrnující přátelské fotbalové utkání, aktivity pro rodiny s dětmi, živou
kapelu, ochutnávky zvěřinových specialit apod. více popisuje přiložený článek
(měsíčník Slezskoostravské noviny, září 2019, str. 18)
 Odevzdaný materiál schválen administrátorem 7. 10. 2019

•

projednání roční pravidelné zprávy o MA21: „Plánu zlepšování MA21" a „Hodnotící zprávy MA2“
o Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 6. 11. 2019 (25. schůze) schválila dokumenty :
„Plán zlepšování MA21" a „Hodnotící zpráva MA2“ usnesením ??/RMOb-Sle/1822/25
o Po oficiálním vyvěšení usnesení na webových stránkách obvodu bude níže popsaný materiál
poslán ke schválení administrátorem MA21
 PDF usnesení rady, PDF Hodnotící zpráva a PDF Plán zlepšování
 odkaz na webové stránky se zveřejněným usnesením

