
AKCNI PLAN ZLEPSOVANI
MA2l v obci Věžnice pro rok 20|5

l) Aktiv ní zapojování veřejnosti
Uspořádat veřejné forum
Termín: do září 20] 5
odpovídtÍ: koordinótor, starosta obce
2) Prezentovitli činnosti a výstupů aktivit v rámci MA2l
Aktualizovat webové stránky obce a informace o MA2l
Tetmín: průběžně
odpovídti: koordinátor, starosta obce
Uveřejňovat zprávy o MA2l v regionálních médiích
Termín: průběžné
odpovídtÍ: starosta obce
3) Zapojovat zástupce občanského a podnikate|ského sektoru do aktivit v
rámci MA2|

Uspořádat společnou úklidovou akci obce, občanského a podnikatelského
sektoru u příležitosti kampaně Den Země'
Termín: březen 20] 5
odpovídd: koordinótor, stqrosta obce
4) věnovat větší pozornost pořádání osvětových kampaní
Kampaň . Den Země
Termín: březen, duben 2015
Odpovídó: koordinótor, starosta obce
Kampaň - Den zdraví
Termín: březen. květen. červen 20]5
odpovídlÍ: koordinátor, sÍarosta obce
Kampaň Bezpečnádoprava
Termín: červen 20] 5
odpovídti: koordinátor, starosta obce

Kampaň _ Světový den bez tabáku
Termín: květen 20] 5
ot|povítlli: koordinótor, ředitel TŠ' starosta obce '

Kampaň _ Běh naděje
Termín: červen 20] 5
Odpovídti: koordinátor, starosta obce



5) Stanovení a s|edování vlastních indikátorů MA2l

Indikátor,,Spokojenost s místním společenstvím..
Termín: průběžně
odpovídó: koordinótor, staťosta obce

Indikátor,,Podíl mladé populace..
Termín: průběžně
odpovídti: koordinátor, s| arost.r obce

Indikátor ,,Podíl senioru v populaci..
Termíx: prtiběžně
odpoýídá : koordínáIot' sltttosta obce

Ind ikátor ..SaIdo obyvate|.'
Termín: průběžně
odpovídó: koordinátor' slarosÍa obce

Indikátor ''Výížďka za prací,.
Te ní,,: běhe|h loku 20]5
odpoýídá: koo inó|or' slufosta obce

Indikátor',Registrovaná míra nezaměstnanosti..
Termín: průběžl|ě
odpovídá: koordinátor' slarosta obce

Indikátor ..Počet détí navŠtěWjících místni MŠ a ZŠ..
Termín: běhen roku 20] 5
odpovidti: koordinátor' s|antsla obce. iediretk, MŠ a ZŠ yěžnicc

Indikátor ,,Doprava dětí do škol..
Tetnín: běhen rcku 20]5
odpoýidli: koordinórcr' starcsla oh1e' ředi!elko MŠ a ZŠ yěžniCe

Indikátor,,Mimorozpočtové íinanční plostředký.
Tetmín: běhen roku 20]5
odpovídó : koordindtor, s| arosta obce

Indikátor ,,Podpora občanských sdružení a spolků..
Termín: běhen roht 20] 5
odpovídó: koordinátor, ,tarosIa obce, místní spollE - spolupróce

Indikátor,'Počet nemovitostí Využívaných pro individuální rekreaci..
Termín: během rok;tt 2015
odpovidti: koordinátor' s| arosÍa obce

Indikátor',Celková produkce komunálního odpadu..
Tetmín: běhen rcku 2a]5
odpovídó: koordinátor, s|arosla obce' EKoKoM, SMJ Jihlava



ó) Udrženi v kategorii '' C..
Plnit kitéria kategorie ,,C.. a prokazatelně Zkvalitnit alespoň l dílčí kitérium
kategorií ,,D..' plnit kitéria kategorie ,,B..
Termín: 20 ] 5
odpovídti: koordinótor, starosta obce

7) Ziskávat nové partnery pro aktivity projektu místni Agendy 2l
Termín: průběžně
odpovútltÍ: koordinótor, starosta obce

8) Aktivně zveřejňovat vlastní příklady dobré praxe

Na webu obce Věžnice - www.obecveznice.cz
Termín: průběžně
odpovídtÍ: koordinátor ' starosta obce

9) Přoh|ubovat akreditované vzdělávání koordinátora
Účast na školách NSZM
Temín: pdběžně
odpoýídli: kootdinótor, s|arosta obce

Y e Y ěžnici dne 24. 2. 20|5

ng. JoseíMálek v.r.
starosta obce Věžnice


