Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE,
INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ
SLUŽBY
Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin
VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014
UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze návrhy, na rozložení realizace akcí se
bude ještě pracovat!

Vize rozvoje oblasti
Řízení a rozvoj města, spolupráce, informovanost, bezpečnost, sociální
a zdravotnické služby v České Skalici v roce 2030
Vedení města je schopné a kompetentní. Město má a naplňuje Strategický plán
rozvoje, jsou využívány moderní metody řízení i moderní technologie. Je zastaven úbytek
obyvatel, mladí lidé a mladé rodiny se z města nestěhují, počet obyvatel mírně narůstá, Česká
Skalice si zachovává charakter malého města. Kvalita života v České Skalici je zvyšována. Je
podporován zdravý patriotismus obyvatel, je ctí být „Skaličák“. Občané jsou finančně
gramotní.
Majetek města je spravován dobře ekonomicky a účelně - má smysluplné využití.
Vedení města má dlouhodobou finanční vizi. Město je ekonomicky zdravé a aktivně využívá
dotačních titulů. Jednou z hlavních priorit města je rozvoj cestovního ruchu a zajištění přínosů
z něj pro město.
Město má dostatek rozvojových ploch pro podnikání a bydlení. Územní plán v mezích
zákonných možností pomáhá občanům i firmám vč. zemědělské produkce.
Radnice komunikuje otevřeně s občany, občané jsou včas a dostatečně informování
o dění ve městě a v okolí, účastní se rozhodovacích procesů, aktivně se podílejí na rozvoji
města a cítí osobní zodpovědnost za jeho stav. Je zajištěna pravidelná zpětná vazba a možnost
referenda. Vedení města a pracovníci Městského úřadu jdou příkladem v dobrovolné činnosti
a účasti na akcích, takže občané se s představiteli města mohou setkat i jinde než na úřadě.
Výkon MěÚ je efektivní, využívají se moderní nástroje a metody, úředníci jsou kvalifikovaní
a vstřícní.
Město podporuje neziskové organizace na základě stabilní koncepce, výrazně
podporuje volnočasové aktivity pro mládež a aktivity podporující cestovní ruch. Neziskové
organizace mají dobré zázemí pro svoji činnost. V rámci města funguje dobrá spolupráce
mezi vedením města, podnikateli, neziskovými organizacemi vč. církví, odbornými
institucemi a dalšími. Funguje také dobrá spolupráce s okolními i zahraničními obcemi,
sdruženími obcí a vyššími územně-správními celky a dalšími subjekty v potřebných oblastech
(např. v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, na rozvoji cestovního ruchu, při zajištění
sociálních služeb, kulturních, sportovních a dalších akcí a aktivit apod.).

Město je dobře propagováno, jsou prezentovány památky a zajímavostí nejen
ve městě, ale i okolí. Jsou také prezentovány úspěchy neziskových organizací, sportovců,
podnikatelů, jednotlivců.
Město je bezpečné. Úroveň protiprávního jednání (kriminality) a sociálně
patologických jevů (např. užívání drog) je nízká, je zabezpečena účinná prevence, zvláště
u mládeže. Město je bez heren a non-stopů. Městská policie pracuje kvalitně, má autoritu.
Město má více kamer. Konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích je omezena. Je
dodržován veřejný pořádek. Město je chráněno proti povodním.
Ve městě jsou trvale dostupné kvalitní zdravotnické a sociální služby, přičemž
potřebná kapacita sociálních služeb je zajištěna. Politika města je zaměřena na sociálně slabší
skupiny.

SWOT analýza oblasti
Pozn.: v závorce jsou priority členů PS

Silné stránky
 Úspěšné a rozvíjející se firmy,
podnikatelé (4)

 Úspěšné spolky, organizace + majetek (3)

 Charakter menšího města (3)
 Dopravní infrastruktura – obchvat (3)
 Dostupné sociální služby, vybavenost
(Domov důchodců Třešňovka) (2)
 Získané dotace pro rozvoj města (2)
 Bezpečnost – pocit lidí, nízká kriminalita
(2)
 Existence Městské policie (1)
 Patriotismus obyvatel, aktivní lidé (1)
 Byty a parcely v majetku města (1)
 Dostupné zdravotnické služby

Slabé stránky
 Nedostatek finančních prostředků
v poměru k majetku města (4)
 Nedostatek spolupráce mezi subjekty,
skupinami ve městě (Město, podnikatelé,
neziskové organizace ad.) – chybí
propojující článek (4)
 Ne vždy dobrá informovanost občanů
a návštěvníků o dění ve městě (1)
 Malý přínos města z cestovního ruchu
(3)
 Hazard, drogy, alkohol, kouření na
veřejnosti, non-stopy, bary (2)
 Málo parkovacích míst pro turisty (2)
 Pasivita občanů, lhostejnost vůči
veřejným záležitostem (1)
 Nízká informovanost návštěvníků
a občanů o environmentálním významu
NPP Babiččino údolí (1)
 Nedostatečná propagace některých
turistických cílů (1)
 Nedostatečný informační systém,
nekoncepční značení – ve městě
a u turistických cílů) (1)
 Údržba městského majetku (1)
 Malá propagace města a úspěchů
organizací, podnikatelů, město nedokáže
zúročit své silné stránky (1)

 Pověřený úřad, spádová oblast
 Zpravodaj, webová stránka města FB
 Velké sportoviště – hala, fotbalové školní
hřiště

 Úbytek obyvatel, především
ekonomicky aktivních
 Nepřizpůsobiví občané, narkomani,
opilci, party mladých dělajících
nepořádek
 Vandalismus
 Bariérovost zdravotnických zařízení

Příležitosti

Ohrožení

 Přeshraniční spolupráce; obce
a organizace ochotné spolupracovat (4)
 Rozvoj turistiky (3)
 Nabídka služeb okolním obcím (MP, PS,
TS, IT) (3)

 Nedostatek financí, pokles daňových
příjmů města (7)
 Lhostejnost obyvatel (7)
 Reorganizace státní správy – stavební
úřad, sociální služby … (2)
 Kapacita infrastruktury VAK vzhledem
k rozvoji (2)
 Pozemky, stavební parcely, nemovitosti
nepatřící městu (vodní plocha Rozkoš,
Bažantnice, Ratibořice …), neochota
majitelů parcel spolupracovat (1)
 Příliv sociálně nepřizpůsobivých
obyvatel (1)

 Externí zdroje financování, dotace (2)
 Vodní dílo Rozkoš
 Blízké pamětihodnosti
 Rozvoj moderních technologií pro
zvýšení bezpečnosti (pro práci Městské
policie) – dotazníky, informovanost lidí
atd.)

 Vliv moderních technologií na mládež odosobnění (1)
 Koncentrace služeb do větších měst –
banky, pošta
 Stárnutí populace

Strategické cíle
Strategický cíl

S-4.I Zastavit úbytek obyvatelstva
S-4.II Zajistit racionální a zdravé
hospodaření města

Indikátor

Prostředek ověření

o I-S-4.I.1 Počet
o PO-S-4.I.1
obyvatel / rok (╧ 5 tis.,
Statistika
╤ 10 tis.)
o I-S-4.II.1 Míra
o PO-S-4.II.1
zadluženosti města
Rozpočet
(splátky nepřekročí 7
města
mil. Kč)
o I-S-4.II.2 Hodnota
o PO-S-4.II.2

o

o
S-4.III Zajistit kompetentní vedení města
a Městského úřadu a efektivitu
veřejné správy, koncepční rozvoj
města, strategické řízení

S-4.IV Zajistit spolupráci veřejného,
neziskového i ziskového sektoru
v rámci města.
Podporovat aktivní zapojení občanů
do rozvoje města, dostatečnou
a včasnou informovanost, osvětu
obyvatel i návštěvníků.
Spolupracovat s dalšími obcemi,
vyššími územně správními celky
a subjekty mimo město vč.
zahraničních

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

S-4.V Zajistit bezpečnost a veřejný
pořádek ve městě

o
o

majetku města/rok
I-S-4.II.3 Výše příjmů
města z vlastního
majetku, činností
a aktivit na území
města vč. CR
I-S-4.II.4 Výše
získaných dotací na
rozvoj města/rok
I-S-4.III.1 Spokojenost
obyvatel (↑)
I-S-4.III.2 Míra
naplnění Str. plánu/rok
I-S-4.III.3 % občanů,
kteří vědí o
strategickém plánu ?
I-S-4.IV.1 Spokojenost
občanů (↑)
I-S-4.IV.2 Spokojenost
neziskových organizací
(↑)
I-S-4.IV.3 Spokojenost
podnikatelských
subjektů (↑)
I-S-4.IV.4 Spokojenost
spolupracujících obcí
(↑)
I-S-4.IV.5 Existence
grantové politiky
(A/N)
I-S-4.IV.6 Výše
finanční podpory
pro NNO/rok
I-S-4.IV.7 Počet
udělených grantů/rok
I-S-4.IV.8 Počet
aktivně
spolupracujících
subjektů
I-S-4.IV.9 Počet
realizovaných
společných akcí,
projektů
I-S-4.V.1 Nápad
trestné činnosti (↓)
I-S-4.V.2 Počet
projednaných
přestupků a jiných
správních deliktů (↓)

Rozpočet
města
PO-S-4.II.3
Rozpočet
města

o
o
o
o
o

PO-S-4.II.4
Rozpočet
města
PO-S-4.III.1
Anketa
PO-S-4.III.2
Vyhodnocení
plánu
PO-S-4.III.3
Anketa ?
PO-S-4.IV.1
Anketa
PO-S-4.IV.2
Anketa

o PO-S-4.IV.3
Anketa
o PO-S-4.IV.4
Anketa
o PO-S-4.IV.5
Zpráva
o PO-S-4.IV.6
Zpráva
o PO-S-4.IV.7
Zpráva
o PO-S-4.IV.8
Zpráva
o PO-S-4.IV.9
Zpráva

o PO-S-4.V.1
Statistika PČR
o PO-S-4.V.2
Evidence

S-4.VI Udržet a dle aktuálních potřeb
rozvíjet kvalitní a dostupné sociální
a zdravotnické služby

S-4.VII Zajistit dostatečnou propagaci
města, turistických cílů i nabídku
služeb na Českoskalicku (směrem
k různým cílovým skupinám)
Zajistit dobrou orientaci ve městě
a okolí.

o I-S-4.V.3 Spokojenost
obyvatel (↑)
o I-S-4.VI.1 Počet
klientů/rok (výchozí
hodnota 2014)
o I-S-4.VI.2 Rozsah
služeb (↑)
o I-S-4.VI.3 Spokojenost
obyvatel (↑)
o I-S-4.VI. 4 Počet
lékařů/počet
specializací/počet
obyvatel (╧)
o I-S-4.VII.1 Počet
obyvatel, kteří
pozitivně vnímají
město
o I-S-4.VII.2 Počet
turistů, kteří pozitivně
vnímají město
o I-S-4.VII.3 Výše
příjmů města z CR

o PO-S-4.V.3
Anketa
o PO-S-4.VI.1
Evidence
o PO-S-4.VI.2
Evidence
o PO-S-4.VI.3
Anketa
o PO-S-4.VI.4
Evidence
o PO-S-4.VII.1
Anketa
o PO-S-4.VII.2
Anketa
o PO-S-4.VII.3
Rozpočet
města

Podoblasti:
4.1 Řízení a rozvoj města
4.2 Městský úřad
4.3 Informovanost, spolupráce, propagace, práce s veřejností
4.4 Bezpečnost
4.5 Sociální a zdravotnické služby

Specifické cíle
4.1 Řízení a rozvoj města
Specifické cíle

Indikátor

4.1.1 Provést inventuru majetku města, rozdělit
na majetek:
- zbytný
- nezbytný
- chybějící z hlediska požadavků
stanovených především Strategickým

o I-4.1.1.1 Inventura
majetku provedena
do XII. 2015
o I-4.1.1.2 Definování
využití pozemků
v majetku města

Prostředek
ověření
o PO-4.1.1.1
Inventura
o PO-4.1.1.2
Rozpočet
města

plánem
Inventarizovat pozemky v majetku města
v Babiččině údolí a definovat jejich
využití.
V případě prodeje zbytného majetku
využít zisk k potřebným investicím nikoli
na pokrytí provozních nákladů.
4.1.2 Provést analýzu finanční náročnosti
majetku z hlediska provozních nákladů
a investic a inventuru závazků (úvěry).
Analýzu průběžně aktualizovat.

o

o

o
4.1.3 Provést finanční analýzu možností města
(spotřeba, výdaje, příjmy) a definovat
priority pro rozvoj města z hlediska
financování

o

4.1.4 Zohlednit cíle Strategického plánu
v rozpočtu a rozpočtovém výhledu města

o

4.1.5 Zohlednit potřebu rozvoje cestovního
ruchu a zvýšení zisku z cestovního ruchu
jako prioritu při investicích města

o

4.1.6 Získávat finanční prostředky z externích
zdrojů

o

4.1.7 Vytvořit podmínky a zajistit naplňování
cílů Strategického plánu (SP),
monitorovat indikátory cílů
a vyhodnocovat je.
Zapojit město do mezinárodně
sledovaných indikátorů (např. ECI)
Na základě vyhodnocování SP přijímat
potřebná opatření, aktualizovat SP.

o
o
o

v Babiččině údolí
provedeno do XII.
2015
I-4.1.1.3 Zisk
z prodeje majetku
využitý na pokrytí
provozních nákladů
(0)
I-4.1.2.1 Analýzu
finanční náročnosti
majetku z hlediska
provozních nákladů
a investic a
inventura závazků
provedena do VI.
2015
I-4.1.2.2 Počet změn
/ počet aktualizací /
rok
I-4.1.3.1 Finanční
analýzu provedena
do a priority
z hlediska
financování
stanoveny do VI.
2015
I-4.1.4.1 Počet
realizovaných cílů
SP / rok
I-4.1.5.1 Výše
investic celkem /
výše investic do CR
a souvisejících
záležitostí / rok
I-4.1.6.1 Výše
získaných finančních
prostředků
z externích zdrojů /
rok
I-4.1.7.1 Počet
realizovaných cílů
SP / rok
I-4.1.7.2 Počet
sledovaných
indikátorů SP / rok
I-4.1.7.3 Město
zapojeno do ECI
(A/N)

o PO-4.1.1.3
Rozpočet
města

o PO-4.1.2.1
Analýza

o PO-4.1.2.2
Zápisy z RM
a ZM /
Aktualizovaná
analýza
o PO-4.1.3.1
Analýza
a stanovené
priority

o PO-4.1.4.1
Vyhodnocení
SP
o PO-4.1.5.1
Rozpočet
města
o PO-4.1.6.1
Rozpočet
města
o PO-4.1.7.1
Evidence
o PO-4.1.7.2
Evidence
o PO-4.1.7.3
Evidence

4.1.8 V rámci územního plánování:
- vyčlenit plochy pro rozvoj stávajících
firem
- vymezovat plochy zeleně vč. izolační
zeleně
- nesnižovat radikálně rozsah
stávajících zemědělských ploch na
území města
- stanovit index zastavěnosti pozemků,
tedy podíl zastavěné a nezastavěné
plochy (pro všechny typy využití pro bydlení, průmysl, veřejné budovy
ad.)
- podporovat využití obnovitelných
zdrojů energie v zastavěném území
- zachovat přístup veřejnosti k vodě
- zachovat možnost migrace fauny
a flory
- zajistit ochranu rozvojových území
pro bydlení směr Zlíč a Hořičky
s ohledem na zájmy ochrany přírody
a krajiny
- v rámci ÚP nepřipustit novou
výstavbu ubytoven v plochách pro
bydlení, občanskou vybavenost apod.
Podnět pro interní řešení v rámci vedení města:
Vytvořit a zavést záchranný systém pro omezení
rizika zneužití nemovitostí k hromadnému
bydlení sociálně nepřizpůsobivých.

4.1.9 Vytvořit metodiku pro tvorbu
zastavitelných ploch pro bydlení (dohody
o parcelaci, smlouvy/dohody s vlastníky
před tvorbou ÚP
4.1.10 Zajistit provázanost územního plánování
s cíli Strategického plánu
4.1.11 Podporovat činnost neziskových
organizací zaměřených na poskytování

o I-4.1.8.1 Plochy pro
rozvoj stávajících
firem vyčleněny
(termín dle ÚP)
o I-4.1.8.2 Plochy
zeleně v ÚP / rok
o I-4.1.8.3 Ha
zemědělských ploch
na území města (╧
hodnota bude
doplněna dle ÚP)
o I-4.1.8.4 Index
zastavěnosti
pozemku zapracován
do ÚP
o I-4.1.8.5 Možnosti
využití OZE v ÚP –
A/N
o I-4.1.8.6 V ÚP je
vyloučeno umístění
oplocení (výška,
charakter …)
v přesně
stanovených
plochách
o I-4.1.8.7 V ÚP jsou
vyloučeny migrační
bariéry pro faunu
a floru
o I-4.1.8.8 V ÚP je
zapracován funkční
limit výstavbu
hromadného bydlení
o I-4.1.8.9 V ÚP vč.
jeho aktualizací je
zachována ochrana
rozvojových území
A/N
o I-4.1.9.1 Metodika
pro tvorbu
zastavitelných ploch
pro bydlení
vytvořena do XII.
2017
o P I-4.1.10.1 Počet
zjevných neshod
mezi ÚP a SP / rok
o I-4.1.11.1 Výše
přidělených

o PO-4.1.8.3 ÚP

o PO-4.1.9.1
Metodika pro
tvorbu
zastavitelných
ploch pro
bydlení
o PO-4.1.10.1
Vyhodnocení
SP
o PO-4.1.11.1
Rozpočet

veřejných služeb (sociální služby, hasiči
aj.)
o
4.1.12 Zajistit financování a podporu organizací
a dalších subjektů realizujících kulturní,
sportovní, společenské a další akce
a aktivity volného času

o

o
4.1.13 Aktivně využívat mezinárodních
konceptů podporujících udržitelný rozvoj
(např. Místní agenda 21 a další)
a zapojovat město do mezinárodních sítí
podporujících udržitelný rozvoj

o

4.1.14 U významných projektů a koncepcí,
tvorbě veřejných prostranství apod.
zajistit variantní návrhy a veřejnou
diskusi, umožnit veřejnosti vyjadřovat se
k návrhům i v průběhu jejich tvorby (ne
jenom dle vyhlášky / zákona)

o

o

finančních
prostředků
I-4.1.11.2
Spokojenost
realizátorů (↑)
I-4.1.12.1 Výše
přidělených
finančních
prostředků
I-4.1.12.2
Spokojenost
realizátorů (↑)
I-4.1.13.1 Počet
využitých
významných
konceptů / rok
I-4.1.13.2 Počet
členství
v mezinárodních
sítích podporujících
UR / rok
I-4.1.14.1
Spokojenost
obyvatel,
návštěvníků
a uživatelů města (↑)

města
o PO-4.1.11.2
Anketa
o PO-4.1.12.1
Rozpočet
města
o PO-4.1.12.2
Anketa
o PO-4.1.13.1
Evidence
o PO-4.1.13.2
Evidence

o PO-4.1.14.1
Anketa

4.2 Městský úřad
Specifické cíle

Prostředek
ověření
I-4.2.1.1 Manažer
o PO-4.2.1.1
pro čerpání externích
Pracovní
zdrojů financí
smlouva
zajištěn do III. 2015
I-4.2.2.1 Specialista o PO-4.2.2.1
pro ochranu a tvorbu
Pracovní
životního prostředí
smlouva
zajištěn do XII. 2016
I-4.2.3.1 Počet
o PO-4.2.3.1
proškolených
Evidence
zaměstnanců v rámci
zákonných
povinností / rok
I-4.2.3.2 Počet
o PO-4.2.3.2
proškolených
Evidence
zaměstnanců nad
Indikátor

4.2.1 Zajistit projektového manažera
(manažery) pro čerpání externích zdrojů
financí

o

4.2.2 Posílit odbor životního prostředí
o specialistu pro ochranu a tvorbu
životního prostředí vč. agendy kontrol,
vyhledávání grantů ad.
4.2.3 Zajistit soustavný růst odborné úrovně
zaměstnanců MěÚ

o

o

o

4.2.4 Zajistit vstřícný přístup pracovníků
veřejné správy ke klientům

o

4.2.5 Zachovat a rozšířit veřejné služby
(ověřování, Czechpoint, matrika apod.)

o
o

4.2.6 Využívat moderní srovnávací a hodnotící
metody a příklady dobré praxe ve VS

o
o

4.2.7 Koordinovat společné projekty město –
podnikatelé – neziskové organizace;
zajišťovat systematickou spolupráci

o

4.2.8 Organizovat dobrovolnou činnost
představitelů města jako příklad
pro obyvatele města

o
o

rámec zákonných
povinností / rok
I-4.2.4.1
Spokojenost klientů
(↑)
I-4.2.5.1 Počet
služeb / rok (╧
hodnoty r. 2014)
I-4.2.5.2
Spokojenost
obyvatel (↑)
I-4.2.6.1 Počet
uplatněných metod /
rok
I-4.2.6.2
Spokojenost
obyvatel (↑)
I-4.2.7.1 Počet
společně
realizovaných
projektů, akcí / rok
I-4.2.8.1 Počet
dobrovolnických
činností / rok
I-4.2.8.2 Počet
účastníků –
představitelů města /
rok

o PO-4.2.4.1
Anketa
o PO-4.2.5.1
Evidence
o PO-4.2.5.2
Anketa
o PO-4.2.6.1
Evidence
o PO-4.2.6.2
Anketa
o PO-4.2.7.1
Evidence
o PO-4.2.8.1
Evidence
o PO-4.2.8.2
Evidence

4.3 Informovanost, spolupráce, propagace, práce s veřejností
Specifické cíle
4.3.1 Udržet dobrou informovanost o dění
ve městě, využívat všech stávajících
komunikačních kanálů a dále je
rozšiřovat
4.3.2 Zavést pravidelná setkávání občanů
městských částí s vedením města přímo
v městských částech (1x za rok + dle
potřeby)

4.3.3 Zlepšit informovanost občanů

Indikátor
o I-4.3.1.1
Spokojenost
obyvatel (↑)

Prostředek
ověření
o PO-4.3.1.1
Anketa

o I-4.3.2.1 Setkání
o PO-4.3.2.1
s občany:
Zpráva
Zájezd – min. 1x /
rok
Spyta – min. 1x / rok
Zlíč – min. 1x / rok
Malá Skalice – min.
1x / rok
Česká Skalice – min.
1x / rok
o I-4.3.3.1
PO-4.3.3.1

o hospodaření města srozumitelným
způsobem
4.3.4 Informovat občany o plnění
Strategického plánu a celkově o úspěších
města v různých sférách činností vč.
podnikání, práce neziskových organizací
apod.
4.3.5 Zlepšit informovanost veřejnosti
o připravovaných projektech,
rozvojových záměrech a studiích.
Vytvořit mechanismus aktivního
zapojování lidí do rozhodování
o záležitostech rozvoje města vč. tvorby
projektů a návrhů studií, a to i nad rámec
zákonných povinností.
Zajistit zpětnou vazbu od občanů
a klíčových partnerů.
4.3.6 Zveřejňovat zápisy z komisí a výborů

4.3.7 Zpřehlednit a usnadnit orientaci ve městě
pro různé cílové skupiny: sjednotit
navigační turistický systém ve městě
návštěvníky, orientační systém pro
motoristy, cyklisty, podnikatelské
aktivity vč. značení velkých a větších
firem ve městě, značení navádějící na
veřejnou hromadnou dopravu ad.
(jednodušší, jednotný, lepší design apod.)
4.3.8 Spolupracovat v rámci stávajících
sdružení (např. MAS Mezi Úpou a
Metují, Kladské pomezí) i nových
regionálních, národních či zájmových
sdružení obcí, s vyššími územními celky
a dalšími subjekty (např. odbornými
institucemi, školami), rozvíjet partnerství
s obcemi podobného typu v ČR,
příhraničí i zahraničí, sledovat a využívat
grantové možnosti, získávat podporu,
získávat a předávat zkušenosti.
Vytvořit síť aktivně spolupracujících
subjektů v a regionu.

o
o
o

o

Spokojenost občanů
(↑)
I-4.3.4.1 Počet
informací o plnění
SP / rok
I-4.3.4.2
Spokojenost občanů
(↑)
I-4.3.5.1 Počet
projektů, studií /
počet projektů, studií
zpracovaných ve
spolupráci s občany
I-4.3.5.2
Spokojenost občanů
(↑)

Anketa
o PO-4.3.4.1
Evidence
o PO-4.3.4.2
Anketa
o PO-4.3.5.1
Evidence

o PO-4.3.5.2
Anketa

o I-4.1.6.1 Počet
jednání komisí /
počet zveřejněných
zápisů / rok
o I-4.1.6.2 Počet
jednání výborů /
počet zveřejněných
zápisů / rok
o I-4.3.7.1 Orientační
systém sjednocen
do XII. 2017
o I-4.3.7.2
Spokojenost
cílových skupin (↑)

o PO-4.1.6.1
Evidence

o I-4.3.8.1 Počet
sdružení, v nichž je
ČS členem / rok
o I-4.3.8.2 Výše
získaných dotací
prostřednictvím
sdružení / rok
o I-4.3.8.3 Počet
projektů
realizovaných ve
spolupráci s dalšími
obcemi, subjekty /
rok

o PO-4.3.8.1
Evidence

o PO-4.1.6.2
Evidence
o PO-4.3.7.1
Zpráva
o PO-4.3.7.2
Ankety

o PO-4.3.8.2
Rozpočet
města
o PO-4.3.8.3
Evidence

o PO-4.3.8.4

4.3.9 Spolupracovat v rámci města
s podnikateli, neziskovými organizacemi,
spolky apod., školami, odbornými
institucemi ad., vyměňovat si informace,
sdílet potřeby a náměty, hledat společná
řešení problémů a rozvojových možností
města.
(pro rozvoj cestovního ruchu, aktivit
ve volném čase, prevenci sociálně
patologických jevů, celkově aktivity
vedoucí k rozvoji města a další).
4.3.10 Zajistit jednotnou propagaci města vč.
propagace místních podnikatelských
subjektů a neziskových organizací.
Využívat k propagaci stávající akce
(např. Tradiční ohňostroj) i nové akce

4.3.11 Pořádat hospodářské výstavy města / Den
města (v ATC) – prezentovat úspěchy
místních podnikatelů, NNO, města,
jednotlivců …
4.3.12 Rozšířit strukturu webové stránky města
(např.: o podnikání a zaměstnanost,
umožnit inzerci při náboru pracovníků
místních firem za účelem zvýšení
zaměstnanosti v místě, o oddíl pro turisty
a další informace vyplývající ze
Strategického plánu … );
zajišťovat průběžnou aktualizaci webové
stránky města, reagovat na potřeby
rozvoje města vč. naplňování cílů
Strategického plánu
4.3.13 Propojit weby Města a IC

o I-4.3.8.4 Počet
aktivně
spolupracujících
subjektů v regionu /
rok
o I-4.3.9.1 Počet
kulatých stolů / rok
(min 1x)
o I-4.3.9.2 Počet
společně
realizovaných
projektů / rok

o I.4.3.10.1 Jednotná
propagace vytvořena
do XII. 2015
o I.4.3.10.2 Počet
zveřejněných
subjektů
o I.4.3.10.3
Návštěvnost webu
o I.4.3.10.4 Počet
obnovených
registrací
o I.4.3.11.1 Počet
celoměstských
výstav / 2 roky (1)

Evidence

o PO-4.3.9.1
Evidence
o PO-4.3.9.2
Evidence

o PO-4.3.10.1
Zpráva
o PO-4.3.10.2
Evidence
o PO-4.3.10.3
Statistika
webu
o PO-4.3.10.4
Statistika
webu
o PO-4.3.11.1
Zpráva

o I.4.3.12.1 Struktura
webové stránky
města rozšířena do
III. 2015

o PO-4.3.12.1
Webová
stránka města

o I.4.3.13.1 Weby
Města a IC
propojeny do XII.
2015

o PO-4.3.13.1
Propojené
weby

4.4 Bezpečnost
Specifické cíle

Indikátor

4.4.1 Udržet MěP i PČR ve městě a zajistit její
fungování

o I-4.4.1.1 Počet
strážníků MěP (╧ 5)
o I-4.4.1.2 Existence
PČR ve městě
o I-4.4.2.1 Vyhláška
města o zákazu
konzumace alkoholu
a kouření přijata do
XII. 2015
o I-4.4.2.2 Počet
přestupků / rok
o I-4.4.3.1
Spokojenost
obyvatel
o I-4.4.4.1 Počet
provedených kontrol
/ rok
o I-4.4.4.2 Počet
dopravních nehod /
rok
o I-4.4.5.1 Počet
výchovných
a osvětových akcí /
rok
o I-4.4.5.2 Počet
dopravních nehod /
rok
o I-4.4.6.1 Počet
kamer / rok
o I-4.4.6.2
Spokojenost
obyvatel (↑)
o I-4.4.7.1 Příprava na
zákaz hazardu na
území města
realizována do XII.
2015
o I-4.4.7.2 Počet heren
na území města / rok
(cíl: 0)
o I-4.4.7.3
Spokojenost občanů
(↑)
o I-4.4.8.1 Provozní

4.4.2 Připravit vyhlášku města o zákazu
konzumace alkoholu a kouření
na vyhrazených veřejných prostranstvích;
zajistit kontrolu plnění vyhlášky

4.4.3 Ve vytipovaných lokalitách zvýšit dohled
MěP
4.4.4 Zvýšit kontroly ze strany MěP týkající se
bezpečnosti dopravy

4.4.5 Zajistit dopravní výchovu a osvětu
ve spolupráci s BESIPEM

4.4.6 Rozšířit stávající kamerový systém

4.4.7 Zakázat provozování hazardu na území
města

4.4.8 Regulovat provozní dobu pohostinství

Prostředek
ověření
o PO-4.4.1.1
Evidence
o PO-4.4.1.2
PČR
o PO-4.4.2.1
Vyhláška

o PO-4.4.2.2
Evidence
o PO-4.4.3.1
Anketa
o PO-4.4.4.1
Zpráva
o PO-4.4.4.2
Statistika
o PO-4.4.5.1
Zpráva
o PO-4.4.5.2
Statistika
o PO-4.4.6.1
Evidence
o PO-4.4.6.2
Anketa
o PO-4.4.7.1
Zápis
z jednání
zastupitelstva
o PO-4.4.7.2
Evidence
o PO-4.4.7.3
Anketa
o PO-4.4.8.1

a občerstvení s cílem zajistit veřejný
pořádek ve městě
o
o
4.4.9 Regulovat podomní prodej (předváděcí
akce) na území města

o
o
o

4.4.10 Zvýšit kontroly čtyřkolek, motorek apod.
pohybujících se na území města mimo
silnice a komunikace
4.4.11 Zajistit programy pro prevenci sociálně
patologických jevů a osvětu pro vyšší
bezpečnost občanů, spolupracovat se ZŚ
a MŠ

o

4.4.12 Spolupracovat při poskytování sociálních
a zdravotnických služeb ve městě

o

o
o

doba pohostinství
a občerstvení
regulována do …
I-4.4.8.2 Počet
přestupků / rok (0)
I-4.4.8.3
Spokojenost občanů
(↑)
I-4.4.9.1 Podomní
prodej regulován do
XII. 2016
I-4.4.9.2 Počet
přestupků / rok (cíl:
0)
I-4.4.9.3
Spokojenost občanů
(↑)
I-4.4.10.1 Počet
provedených kontrol
/ rok
I-4.4.11.1 Počet
preventivních
programů / rok
I-4.4.11.2 Počet
účastníků / rok
I-4.4.12.1
Spokojenost klientů
(↑)

Zápis
z jednání
zastupitelstva
o PO-4.4.8.2
Evidence
o PO-4.4.8.3
Anketa
o PO-4.4.9.1
Zápis
z jednání
zastupitelstva
o PO-4.4.9.2
Evidence
o PO-4.4.9.3
Anketa
o PO-4.4.10.1
Evidence
o PO-4.4.11.1
Evidence
o PO-4.4.11.2
Evidence
o PO-4.4.12.1
Anketa

4.5 Sociální a zdravotnické služby
Specifické cíle
4.5.1 Udržet stav poskytování sociálních
a zdravotnických služeb
4.5.2 Monitorovat potřeby cílových skupin
(např. osob se zdravotním postižením,
osob bez domova, svobodných matek,
obětí domácího násilí, osob společensky
nepřizpůsobených, osob po propuštění
z výkonu trestu, osob drogově závislých
typu toxikomani, gambleři, alkoholici,
chybějících či narušených rodin,
opuštěných seniorů, osob
nezaměstnaných a znevýhodněných
na pracovním trhu) a dle výsledků

Indikátor
o I-4.5.1.1 Počet
poskytovaných
služeb / rok (╧ stav
r. 2014)
o I-4.5.2.1 Potřeby
monitorovány 1x /
rok
o I-4.5.2.2
Spokojenost
cílových skupin se
spoluprací (↑)

Prostředek
ověření
o PO-4.5.1.1
Analýza
o PO-4.5.2.1
Zpráva
o PO-4.5.2.2
Ankety

vymezovat oblasti spolupráce
4.5.3 Realizovat osvětové programy
a informovat o možnostech sociálních
služeb
4.5.4 Zajistit sociální bydlení v majetku města

4.5.5 Zajistit výpomoc sociálně slabším
občanům ve formě nabídky práce jako
prevence kriminality.

o I-4.5.3.1
o PO-4.5.3.1
Spokojenost klientů
Anketa
(↑)
o I-4.5.4.1 Počet
o PO-4.5.4.1
realizovaných
Evidence
sociálních bytových
jednotek / rok
o I-4.5.5.1 Počet
o PO-4.5.5.1
občanů, kteří využijí
Evidence
nabízenou práci / rok

Vysvětlivky k indikátorům – požadované hodnoty:
↑…………cílem je růst hodnoty
╤……….. cílem je udržet hodnotu pod
↓…………cílem je pokles hodnoty
stanovenou mezí
╧……….. cílem je udržet hodnotu nad
↔………. cílem je udržet stávající
stanovenou mezí
hodnotu
A/N………splněno/nesplněno

