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AKČNÍ PLÁN 

Koncepce komunikace s veřejností Holešovsko-Žídelná v této příloze prezentuje soubor objektivně žádoucích záměrů a aktivit na následující cca 

rok a půl. Ty vyplývají z provedené analýzy a navržených aktivit v hlavním dokumentu a zohledňují plánované projekty obou mikroregionů, 

a zejména členských obcí. 

Akční plán bude průběžně aktualizován, zpřesňován a případně i doplňován o další záměry vycházející z opatření a aktivit uvedených v Koncepci 

komunikace s veřejností Holešovsko-Žídelná, které se ukážou být v daném čase potřebné a nezbytné pro komunikaci s občany v jednotlivých 

členských obcích a obou mikroregionech a pro spokojenost místních obyvatel. Každý záměr je zařazen pod konkrétní opatření či aktivitu z návrhové 

části Koncepce a je uvedena informace o přibližném termínu realizace. 

Akční plán 2022-2023 

Projektový záměr č. 1 Pořízení elektronické úřední desky 

Místo realizace 
Obce Bořenovice, Jankovice, Kostelec u Holešova, Ludslavice, Kurovice, Lechotice, Machová, Roštění, 

Pacetluky, Žeranovice 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 1.1.4 

Předpokládaný termín realizace 2022-2023 

 

Projektový záměr č. 2 Modernizace webových stránek 

Místo realizace 
Obce Bořenovice, Rymice, Horní Lapač, Kurovice, Lechotice, Třebětice, Žeranovice, Machová + Mikroregion 

Žídelná 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 1.1.1 

Předpokládaný termín realizace 2022-2023 



 

 

Projektový záměr č. 3 Pořízení mobilní aplikace (mobilního rozhlasu) 

Místo realizace Obec Bořenovice 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 1.1.2 

Předpokládaný termín realizace 2022-2023 

 

Projektový záměr č. 4 Pořízení aplikace na hlášení závad na obecním majetku 

Místo realizace Obec Přílepy 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 1.1.3 

Předpokládaný termín realizace 2022-2023 

 

Projektový záměr č. 5 Pořízení geografického informačního systému (GIS) 

Místo realizace Obce Bořenovice, Rymice, Přílepy 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 1.1.5 

Předpokládaný termín realizace 2022-2023 

 

Projektový záměr č. 6 

Workshopy: 

1. Prezentační dovednosti + komunikace skrze moderní nástroje  

2. Využití moderních komunikačních nástrojů  

Místo realizace 
Obce Bořenovice, Jankovice, Kostelec u Holešova, Rymice, Horní Lapač, Machová, Ludslavice, Kurovice, 

Přílepy, Lechotice, Roštění, Pacetluky, Žeranovice a Třebětice 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 1.1.6 

Předpokládaný termín realizace 2022-2023 



 

 

 


