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AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 
 

 
Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21?  
 
Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného plánu 
zlepšování na nadcházející období. Tento akční plán informuje o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém 
horizontu dosáhnout, kam by se měl proces posunout. Místní Agenda 21 je v Chrudimi realizována prostřednictvím 
projektu Zdravé město.  
 
Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož Komise Zdravého města a místní Agendy 21 navrhne, jakého zlepšení 
má být v daném roce v rámci Projektu Zdravé město a MA 21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA 21). Tento dokument 
představuje jedno z povinných kritérií MA21. 

 

 
 
 

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2023: 
 
 

A1. Zavést systém ISO 50 001 – systém managementu hospodaření s energií 
 

 
Termín: 31. 12. 2023 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21, energetický manažer 
Spolupráce: Strategický tým pro rozvoj města, tým EnMS 
 
Stručná charakteristika: 
Rada města Chrudim dne 11. 4. 2022 usnesením č. R127/2022 schválila zavedení systému energetického 
managementu ISO 50001 na celé energetické hospodářství města.  
  

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Zavedený systém ISO 50 001   ANO/NE 

Certifikace systému ISO 50 001 ANO/NE 

 
 

A2. Připravit pravidla pro participativní rozpočet pro základní školy v Chrudimi  
 

 
Termín: 31. 12. 2023 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21 
Spolupráce: komise ZM a MA 21, OŠK, základní školy 
 
Stručná charakteristika: 
Zapojení žáků do úprav školního prostředí je často jedním z prvních prvků výchovy k demokracii, se kterými se žáci 
v rámci výuky setkávají. Základem je upevnit v žácích vědomí, že jejich hlas je slyšet, a že jsou to právě jejich nápady 
a podněty, na kterých záleží podoba prostoru kolem nich. 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

připravená pravidla    ANO/NE 

Komunikace se základními školami ANO/NE 
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A3. Připravit školení pro Strategický tým k UR s tematikou strategického plánování a řízení, aktualizace 

strategií   
 

 
Termín: 31. 12. 2023 
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21 
Spolupráce: Strategický tým pro UR 
 
Stručná charakteristika: 
 
Dlouhodobým cílem práce Strategického týmu pro UR je zajištění koordinace strategického řízení v rámci města 
Chrudim v souladu s principy udržitelného rozvoje (aktualizace strategického plánu, monitoring, vyhodnocování 
jeho naplňování, tvorba akčních plánů, apod.).    
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Uskutečněné školení     ANO/NE 

 
 

 

B. Rozvíjející aktivity v roce 2023: 
 

 
 

B1. Realizovat čtvrtý ročník participativního rozpočtu  
 

 
Termín: 31. 12. 2023 
Zodpovědnost: koordinátor Zdravého města a MA 21 
Spolupráce: projektový tým PaRo 
 
Stručná charakteristika: 
Participativní rozpočet umožňuje zapojení občanů do rozhodování o rozvoji města. 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Určená částka v rozpočtu na participativní rozpočet 
pro rok 2024 

ANO/NE 

Určená částka v rozpočtu na proces a propagaci 
participativního rozpočtu 2023 

ANO/NE 

Nastavení procesu na MěÚ ANO/NE  

Vyhlášený čtvrtý ročník PaRo ANO/NE 

Vyhodnocený třetí ročník PaRo 2022 
 

ANO/NE                                                                                                   

Setkání PS PaRo 
 

ANO/NE 

 
 

 
B2. Připravit a uskutečnit vzdělávání zaměstnanců MěÚ na téma UR a MA21 –  

téma komunikace a participace 
 

 
Termín: 31. 12. 2023 
Zodpovědnost: OKT - tajemník 
Spolupráce: ÚPR 
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Stručná charakteristika: 
Odborná náplň bude zaměřena na seznámení zaměstnanců MěÚ a dalších organizací zřizovaných městem 
s tématem UR a MA 21, metod zapojování veřejnosti, řešení konfliktů apod. Obsah školení bude přizpůsoben 
aktuálním potřebám MěÚ.  
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Uskutečněné školení  ANO/NE 

 
B3. Nadále využívat Mobilní rozhlas jako nový nástroj chytré komunikace samosprávy s občany, rozšířený 

o modul participativního rozpočtu a chytrého zpravodaje  
 

 
Termín: 31. 12. 2023 
Zodpovědnost: ÚPR 
Spolupráce: OKT, OŠK, ÚPR, IAK, OIN, OŽP, Komise ZM a MA 21, projektový tým ZM a MA 21 
 
Stručná charakteristika: 
 
Mobilní rozhlas jako nástroj chytré komunikace kromě SMS zpráv umožňuje rozesílat také mailingy, hromadné 
hlasové zprávy, či vytvářet ankety nebo participační projekty. Více https://www.mobilnirozhlas.cz/ . Nově bude 
služba rozšířena o modul Chytrý zpravodaj.  
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Využívaný systém Mobilní rozhlas  ANO/NE 

Modul participativního rozpočtu  ANO/NE 

Modul Chytrý zpravodaj  ANO/NE 

 
 
 
 
Realizace aktivit bude závislá na vládních opatřeních a aktuálních epidemiologických situací.  
 

https://www.mobilnirozhlas.cz/

