Setkání Výboru pro strategický rozvoj (VSR)
Český Brod, středa 12.1.1011, 18.00 – 20.30 h, zasedací místnost českobrodské radnice

Zápis ze setkání
Setkání se zúčastnili: členové Výboru pro strategický rozvoj (dále jen VSR), starosta pan Bc. Jakub Nekolný,
konzultantka paní PhDr. Alena Bauerová a koordinátorka strategického a komunitního plánování paní Bc.
Veronika Svěcená. Seznam účastníků je uveden v příloze 1.
Program setkání:
1. Přivítání a seznámení účastníků
2. Dosavadní průběh strategického plánování a komunitní plán sociálních služeb
3. Pokračování strategického plánování ve městě, diskuse nad dalším postupem, složení Řídící skupiny
4. Zpráva o plnění cílů, zhodnocení plnění plánu sociálních služeb a jeho aktualizace
Setkání mělo následující průběh a výstupy:
Ad 1.
Předsedkyně VSR paní Jana Kratochvílová přivítala a představila účastníky setkání. Pan starosta Jakub Nekolný
vyslovil poděkování bývalé předsedkyni pí Ing. Renatě Rahmové, která vedla v minulých letech výbor pod
názvem Výbor pro strategické a komunitní plánování.
Ad 2. a Ad 3.
Pan starosta představil „Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod“, na který město získalo dotaci
z MV ČR OP LZZ z výzvy č. 53 a který umožňuje pokračovat ve strategickém plánování ve městě. Projekt
realizuje společnost SPF Group, v.o.s., konzultantkou pokračování strategického plánování bude paní PhDr.
Alena Bauerová, zpracovatelka Strategického plánu rozvoje města z roku 2007, která má zkušenosti i z jiných
měst.
Cílem výše uvedeného projektu je zefektivnění a zkvalitnění řízení městského úřadu, a to prostřednictvím celého
souboru aktivit. Konkrétně se jedná o projektové řízení, procesní řízení, strategický plán a zásady jeho přípravy,
ekonomické procesy a vzdělávání zaměstnanců úřadu. Pro koordinaci celého projektu byla zřízena pozice
projektového managera. Další úspěšný projekt je v oblasti počítačového zajištění, kdy byla městu přidělena
podpora z MV ČR IOP z výzvy č. 06 pro projekt „Vybudování technologického centra ORP Český Brod“.
Ke zlepšení podmínek pro strategické plánování ve městě přispívá i větší zájem o tento proces a také to, že
v poslední době vznikla v Českém Brodě řada neziskových organizací, které mají zájem na rozkvětu našeho
města.
Pí doktorka Bauerová podrobněji představila proces strategického plánování. Strategický plán (SP) města Český
Brod do roku 2022 byl v roce 2007 zpracován metodou místní Agendy 21. Ta zohledňuje udržitelnost rozvoje
(dlouhodobá perspektiva, vyrovnanost různých oblastí života, cílem je zajištění kvality života občanů Českého
Brodu) a předpokládá široké zapojení partnerů a veřejnosti. Bylo provedeno posouzení vlivu SP na životní
prostředí (tzv. SEA). Byly stanoveny priority rozvoje, SP je v souladu s vyššími strategiemi a umožňuje čerpání
dalších zdrojů.
Na začátku tvorby SP v roce 2007 stál Výbor pro strategické a komunitní plánování, jehož členové navrhli členy
Strategického týmu, kteří byli jmenováni Radou města (51 členů). K vybraným klíčovým oblastem rozvoje byly
ustanoveny pracovní skupiny. Proběhla informační kampaň, dotazníkový průzkum názorů veřejnosti, anketa na
městských slavnostech, dvě veřejná setkání, beseda v Mateřském centru, beseda v Domě pro seniory, kulatý stůl
s podnikateli, kulatý stůl s nestátními neziskovými organizacemi a výtvarná, literární a počítačová soutěž pro
děti a mládež „Město,v jakém chci žít“.
A. Bauerová dále představila návrh postupu strategického plánování pro rok 2011. Členové VSR byli vyzváni
k připomínkám. VSR tento návrh postupu odsouhlasil.
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Klíčové výstupy strategického plánování v Českém Brodě pro rok 2011 jsou:
1. Aktualizace Strategického plánu města Český Brod, výběr priorit na nejbližší období 2011 – 2015
(leden – duben 2011)
Zahrnuje jednání Výboru pro strategický rozvoj, shromáždění podkladů, analýzu stakeholderů a ustanovení
Řídící skupiny (max. 30 členů). Vyhodnocení Strategického plánu 2007 proběhne na úrovni specifických cílů
a budou v něm zohledněny i nové problémy a stanoveny nové priority.
2. Zpracování Akčního plánu ke Strategickému plánu města na období let 2012–13 (červenec - říjen 2011)
Mimo jiné v tomto období proběhnou rozhovory se zástupci města, vedoucími úředníky a partnery ve městě,
samozřejmě bude informována veřejnost a občané se budou moci vyjádřit k prioritám a uvést své podněty pro
Akční plán.
3. Formulace hlavních zásad realizace a monitoringu Strategického plánu (listopad – prosinec 2011)
Obsahuje implementační systém Strategického a Akčního plánu.
4. Návrh systému implementace vybraných indikátorů (květen – červen 2011)
Bude zajišťovat TIMUR, o.s. Jedná se o výběr vhodných indikátorů (ukazatelů rozvoje města), které budou
vyhodnoceny a které město bude dále sledovat, aby bylo měřítko dosahování stanovených cílů.
Proces bude řídit Řídící skupina, pro jednotlivé klíčové oblasti rozvoje budou ustanoveny pracovní skupiny a
proběhne informační kampaň. Akční plán bude napojen na rozpočet města. Projekty, které budou v Akčním
plánu je třeba posoudit z finančního i z kapacitního hlediska, aby byly proveditelné.
Další postup je ustanovit členy Řídící skupiny a pracovních skupin podle 10 klíčových oblastí rozvoje, zajistit
jejich jednání a v neposlední řadě i sběr podnětů od veřejnosti a partnerů.
Bylo domluveno, že členové VSR budou členy Řídící skupiny, která se rozšíří na max. 30 osob. Účastníci byli
vybídnuti, aby navrhli členy do Řídící skupiny. Proběhla diskuse v malých skupinách a v plénu a volba členů
Řídící skupiny z navržených kandidátů. Seznam navržených členů vč. preference je uvedena v příloze č. 2.
Ad 4.
Účastníkům byla promítnuta presentace o Komunitním plánování sociálních služeb, kterou naleznete na
http://www.cesbrod.cz/item/forum-mesta-konane-dne-19-4-2010/category/strategicky-planmesta/group/koncepcni-materialy Koordinátorka Veronika Svěcená představila Střednědobý plán sociálních
služeb města Český Brod a některé již splněné cíle. Bylo zhodnoceno plnění tohoto plánu. Členové VSR
schválili dosavadní postup při naplňování plánu a souhlasili s aktualizacemi. Přehled o plnění plánu za druhé
pololetí roku 2010 je veden v příloze č. 3.
Zapsala: Veronika Svěcená
Doplnila: Alena Bauerová
Kontrola: Jana Kratochvílová
17.1.2011
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