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1

Úvod

Charakteristika m st a obcí
Postavení m st a obcí vychází ze zákona . 128/2000 Sb. o obcích (obecním z ízení).

Postavení obce je  vymezeno tak, e je ve ejnoprávní korporací, která má vlastní majetek. Obec

pe uje o v estranný rozvoj svého území  a o pot eby svých  ob an  a dále p i  pln ní svých úkol

chrání  té  ve ejný zájem.

Obec spravuje své zále itosti samostatn . Státní orgány a orgány kraj  mohou do samostatné

sobnosti  zasahovat, jen vy aduje-li to ochrana zákona, a jen zp sobem, který zákon stanoví.

Státní správu, její  výkon byl sv en orgánu obce, vykonává jako svou p enesenou p sobnost.

V § 38 je stanoven zp sob hospoda ení obce, kde se íká, e majetek obce musí být

vyu íván  ú eln  a hospodárn  v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem

vymezené p sobnosti, a e obec je povinna pe ovat o zachování a rozvoj svého majetku. Dále

pak, e majetek obce musí být chrán n p ed zni ením, po kozením, odcizením nebo zneu itím.

Obec také, a  na n které výjimky, nesmí ru it za závazky fyzických osob a právnických osob.

Obec je také povinna chránit sv j majetek p ed neoprávn nými zásahy a v as uplat ovat právo

na náhradu kody a právo na vydání bezd vodného obohacení a sledovat, zda dlu níci v as a

ádn  plní své závazky a zabezpe it, aby nedo lo  k proml ení nebo zániku z nich vyplývajících

práv.

Mimoto je vymezena p enesená  p sobnost ve v cech, kterou stanoví zvlá tní zákony, je  je

v základním rozsahu sv ena obci a vykonávají ji orgány obce na území obce. V rozsahu

pov eného obecního ú adu nebo v rozsahu obecního ú adu obce s roz enou p sobností je

vykonávána v p íslu ném správním obvodu. P i výkonu p enesené p sobnosti se orgány obce ídí

i vydávání na ízení obce zákony i jinými právními p edpisy, v ostatních p ípadech také

usneseními vlády a sm rnicemi úst edních  správních orgán . Obce dostávají ze státního rozpo tu

ísp vek na pln ní úkol  v p enesené p sobnosti.

Za pov ený obecní ú ad je pro ú el výkonu p enesené p sobnosti ozna ován obecní ú ad,

který vedle p enesené p sobnosti vykonává v rozsahu mu sv eném zvlá tními zákony

enesenou p sobnost v ur eném správním obvodu, který stanoví zvlá tní zákon.

Za obecní ú ad obce s roz enou p sobností je pro ú el výkonu p enesené p sobnosti

ozna ován obecní ú ad, který vedle p enesené p sobnosti vykonává podle zvlá tních zákon
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2

enesenou p sobnost v ur eném správním obvodu, který rovn  stanoví zvlá tní zákon.

Pravomoc obce je schvalována zastupitelstvem v samostatné p sobnosti u zále itostí, kdy

zejména schvaluje program rozvoje obce, schvaluje územní a regula ní plán obce, schvaluje

rozpo et obce a záv re ný ú et obce, z izuje trvalé a do asné pen ní fondy obce, z izuje nebo

ru í p ísp vkové organizace a organiza ní slo ky obce, schvaluje z izovací listiny, rozhoduje o

zalo ení nebo ru ení právnických osob, schvaluje jejich zakladatelské listiny, spole enské

smlouvy, zakládací smlouvy (stanovy), rozhoduje o ú asti v ji  zalo ených právnických osobách,

deleguje zástupce obce na valnou hromadu obchodních spole ností (v nich  má obec majetkovou

ast), navrhuje zástupce obce do ostatních orgán   obchodních spole ností (v nich  má obec

majetkovou ú ast)  resp. navrhuje jejich odvolání, vydává obecn  závazné vyhlá ky obce a

rozhoduje o vyhlá ení místního referenda. Zastupitelstvu a rad  obce je vyhrazeno rozhodování o

majetkoprávních úkonech.

ený problém - tvorba strategie rozvoje m sta

Hlavním d vodem tvorby strategického dokumentu je  koncep ní ení p etrvávajících

problém  bránících v progresivním rozvoji m sta a celého p ilehlého regionu. M sto Vala ské

Mezi í si zárove  dob e uv domuje d le itost napln ní vý e uvedeného, ale i volebních

program  politických stran a hnutí. D le itou p íle itostí k rozvoji je rovn  mo nost erpání

prost edk  ze zdroj  Evropské unie. Proto je nutné zpracovat „Strategii rozvoje M sta

Vala ského Mezi í“, kdy je nejd le it ím úkolem jí vytvo it tak, aby byla co nejefektivn í,

nejhospodárn í a nejú eln í. Strategie by m la jednak splnit po adavky obyvatel, ale také by

la pomoci ke zlep ení kvality ivota. D le itým úkolem z tohoto pohledu je rozvoj

podnikatelských aktivit, informa ních technologií, kulturní, sportovní, sociální oblasti a rozvoje

zdravotnických slu eb. Nezbytný je rovn  ekologický rozm r strategie, a to vzhledem

k velkému mno ství zne ovatel  a k rozsahu odpadového hospodá ství. S tím v ím souvisí i

zvý ení efektivity ízení a správy, úspora kapacit a podpora vzd lávání. Je tedy nutností zajistit

podporu rozhodovacích proces na v ech úrovních, a tím zajistit efektivn í poskytování

ve ejných slu eb a následn  pak zlep ení jejich kvality.

sto Vala ské Mezi í musí tedy it celý systém rozvoje komplexn  s ohledem zejména

na lidský faktor, který p edstavuje nejvýznamn í prom nlivou hodnotu p i procesu

strategického plánování. Dále se musí it problematika ekonomiky, financí, managementu,

marketingu, správních proces  úkon  státní správy a samosprávy, správy majetku a jiných agend.
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3

Cíle práce
Globálním cílem, kterého by m lo být dosa eno je vypracování takové strategie, která

povede  k rozvoji v ech oblastí a kvality ivota ve m st .

Specifickými cíli jsou realizace rozvoje jednotlivých oblastí, které jsou ve Vala ském

Mezi í problémem. Ji  d íve byly identifikovány jako problémové oblasti kolství, kultura,

sport, ivotní prost edí (zejména dopravní zát ), podpora podnikatelského sektoru,

zam stnanost, dostupné zdravotní a sociální slu by a efektivní a ú inná správa m sta.

Nutné je, aby na hierarchických úrovních bylo zaji no rozhodování pomocí pou ívaných

postup  a metod. K tomu se p edpokládá zapojení irokého okruhu jednak expert , vedení m sta,

ale i ob an . Zapojení ob an  bude provedeno kvalifikovaným kvalitativním a kvantitativním

výzkumem pomocí dotazníkového et ení a p ípadn  dal ími výzkumy na úrovni r zných

mítink  a setkání s p edstaviteli m sta. K tomu se p edpokládá i vyu ití mo nosti informa ních a

komunika ních technologií. Rovn  se p edpokládá vyu ití ji  funk ního eGovernmentu, který

usnad uje ob an m komunikaci s ú adem (a dal ími m stskými organizacemi) a zefektiv uje b h

agend. Komunika ní kanály by m ly být  optimáln  nastaveny a vyu ívány.

K tomu, aby bylo v ech cíl  dosa eno, je nutná existence kvalitního informa ního

managementu, propojující management informa ních a komunika ních technologií (nap ..

vyu itím webových stránek m sta).
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1. Strategické ízení a jeho uplat ování v municipálním
managementu

1.1. Pojem strategického ízení a jeho podstata

Strategické ízení v neziskovém sektoru vychází z pot eb m sta a jeho obyvatel. Jedná se

tedy o koncep ní ení p ístupu k rozvoji municipality.

ízení chápeme jako „ucelený soubor ov ených p ístup , názor , zku eností, doporu ení a

metod, které vedoucí pracovníci u ívají ke zvládnutí specifických inností, je  jsou nezbytné

k dosa ení cíl  organizace“ (Ke kovský, Vykyp l, 2003).

ízení se zobrazuje trojrozm rn  jako pyramida, kdy na vertikále jsou zachyceny jednotlivé

hierarchické úrovn ízení - strategická, taktická a operativní. Strategické ízení je vymezení

základního sm rování a cíl  organizace s formulací variant jejich napln ní, výb ru a

implementaci strategie, kontrolu a korekci pr hu realizace. Strategie formuluje cíle, jich  má

být dosa eno. Jedná se o tedy volbu cíle, postupy nebo zp soby. Strategie p edur uje budoucí

innosti organizace, jejich  realizací se naplní cíle zachycené ve strategických plánech

(Ke kovský, Vykyp l, 2003).

Strategii m eme charakterizovat jako:

- plán napln ní mise spole nosti korespondující se základními p edstavami (vizemi),

- pojetí strategie jako to mno iny cíl  a základních p edstav o tom, jak budou cíle napln ny,

- ztoto nou s dlouhodobým plánem a plánováním anebo m e mít formu i n kolika scéná

budoucího vývoje a reakcí organizace na jednotlivé mo né varianty vývoje.

Základní aspekty strategie jsou :

a) strategie jako integrující model pro rozhodování,

b) strategie jako to prost edek determinující organizaci v souladu s dlouhodobými cíli,

c) strategie jako sm rnice vymezující základní formy konkuren ního boje.

itom je pot eba je íci co strategie profiluje :

a) mí í do vzdálen í budoucnosti,

b) la by organizaci zajistit specifickou konkuren ní výhodu,

c) ur uje p edev ím základní parametry podnikání, soubor výrobk , slu eb, objem výroby, trhy,

po et vy ízených p ípad , pln ní úkol  a vymezených aktivit,

d) la by sledovat dosa ení souladu mezi aktivitami organizace a jejím prost edím,
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e) má stav t na klí ových zdrojích, procesech a schopnostech organizace,

f) la by vymezovat základní zp soby zaji ní zdroj  pro její realizaci,

g) zásadním zp sobem ur uje úkoly taktické a operativní úrovn ízení,

h) musí zohled ovat i firemní hodnoty, o ekávání ostatních subjekt  a firemní kulturu,

i) má být vymezena tak, aby mimo jiné zaji ovala stabilní vývoj.

Ka dý systém je ovliv ován nestabilizujícími faktory, je  eliminují stabilizující. Cestu a

postup realizace cílového stavu lze vytý it mnoha zp soby a ne v echny zajistí stabilní vývoj

(Ke kovský, Vykyp l, 2003).

1.2. Proces strategického ízení

V literatu e se uvádí, e proces strategického ízení d líme do p ti fází: identifikace mise,

vize a poslání organizace, analýzy okolí organizace, formulování strategie, implementace a

posouzení strategie (Mallya, 2007). Nejd le it í jsou jen t i - analýza, návrh a implementace.

1.3. Teoretické koncepty strategického ízení

Pod pojmem koncept strategického ízení jde o ucelený soubor názor  a p edstav na

strategické ízení aplikovatelný v konkrétních podmínkách. Koncept vyjad uje p edstavy o

filozofii, modelu, procesech, fungování, uspo ádání ízení a má spl ovat následující podmínky:

- vymezovat model strategického ízení (prvky, jejich vztahy a uspo ádání),

- vytvá et optimální podmínky pro realizaci a fungování strategického ízení,

- poskytovat návod i metodologii pro zpracování díl ích úkol i dokument .

Výb r konceptu strategického ízení pro konkrétní subjekt by m l prob hnout z t ch, které

icházejí v úvahu. P ed výb rem by m la být zformulována kritéria, odrá ející podmínky

aplikace a po adavky, které by m l aplikovaný koncept spl ovat. Jde nap íklad o tyto po adavky:

- Koncept má mít logickou strukturu, slu itelnou s organiza ní strukturou a s procesy ízení.

- Hierarchický model strategického ízení je zpravidla výhodou, dává komplikovanému

problému tvorby strategie pr hlednou a srozumitelnou strukturu, vytvá í podmínky pro

efektivní d lbu práce a komunikaci mezi leny týmu zabývajícího se formulací strategií.

- Koncept by m l respektovat pr h strategického ízení, p em  by se m ly  zohlednit i

názory úrovní ni ích. Rozhodování by m la být distribuována na správné úrovn .

- Koncept by m l umo nit zapojení v ech lánk  strategického ízení do procesu formulace

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


6

strategií podle jejich úrovn  a odbornosti, m li by se zde uplatnit generalisté i specialisté.

- Koncept lze v p ípad  pot eby pragmaticky p izp sobovat konkrétním podmínkám

(Ke kovský, Vykyp l, 2003).

1.3.1. Poslání  (mise) organizace, principy a základní hodnoty

Ka dá organizace existuje pro napl ování p edstav zakladatel  organizace (Porter, 1985) a

plní tyto funkce:

- vyjad uje základní strategický zám r organizace,

- mise má informa ní význam, kdy deklaruje poslání firmy sm rem k ve ejnosti a vystavuje se

ve ejné kontrole,

- sto sd luje ve ejnosti dlouhodobé zám ry,

- dovnit  organizace je mise základní normou pro chování managementu i zam stnanc .

Management je povinen:

- zajistit zam stnanc m organizace zdravé pracovní podmínky a platy umo ující jim a jejich

rodinám ít d stojným a zdravým ivotním stylem,

- podnikání ídit tak, aby pracovníci byli k firm  loajální tak, aby organizace udr ovala dobré

vztahy se svým okolím a byla z dlouhodobého hlediska zisková.

Organizace v inou deklarují elementární firemní hodnoty, je  jsou firemním princip m

velmi blízké jako je respekt k jednotlivci, integrita, týmová práce, inovace a pru nost

(Ke kovský, Vykyp l, 2003).

1.3.2. Strategie organizace

sto není podnikatelským subjektem a provedeme-li ur ité odvození, lze íci, e strategie

organizace je rovnocennou strategii korporátní (corporate) v podmínkách normálních firem.

1.3.3. Corporate strategie (firemní i podnikatelská)

Vymezuje strategický rámec pro navazující business strategie jednotlivých strategických

obchodních jednotek firmy (Slatter,1984), které corporate strategii rozpracovávají a realizují na

své úrovni.
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1.3.4. Business strategie (obchodní strategie)

Obchodní strategie vyjad uje základní strategické cíle a cesty k jejich dosa ení. Vtiskuje

ur itému podnikání specifický charakter a obsahov  má mít prvky roz eného marketingového

mixu - Product, Price, Place, Promotion, People, Proces a Planning (Schmidt, 1996).

1.3.5. Horizontální strategie

Formou horizontální strategie se koordinují vzájemné vztahy, sdílené innosti, dodávky

výrobk  a poskytování slu eb a slou í jako prevence p ed vznikem problém  (Ke kovský,

Vykyp l, 2003).

1.3.6. Funk ní strategie

la by existovat díl í strategie a strategická ízení u jednotlivých specifických oblastí. Role

chto strategických ízení spo ívá v zaji ování rozvoje d le itých oblastí v souladu s celkovým

strategickým rozvojem organizace. Ka dá strategie by m la být rozpracována do podoby

kolika funk ních strategií – rozvoje marketingu, ízení lidských zdroj , rozvoje a vyu ití

informa ních technologií v ízení. Funk ní strategie vychází z odpovídajících nad azených

strategií a m la by je podporovat a konkretizovat v svých specifických oblastech - marketingová

strategie, strategie výzkumu a vývoje, výrobní strategie, finan ní strategie a výrobková strategie

(Ke kovský, Vykyp l, 2003).

1.3.7. Strategické ízení obce

Úrove  územn  samosprávného celku má p evá  nehmotné výstupy ízeného objektu,

samosprávný charakter a bezprost ední kontakt s obyvatelstvem a proto i významná specifika.

Obec jako subjekt (organizace) funguje na samosprávném principu. Vykonává adu

rozhodovacích akt  v p ímé a p enesené p sobnosti. V ídící struktu e obce proto dochází ke

koexistenci dvou typ  managementu – managementu voleného a managementu profesionálního.

Volený management (zastupitelstvo, rada, primátor, starosta) se m ní zcela nebo áste  ve

ty letém funk ním období. Volený mana er není pro výkon své funkce p edem speciáln

odborn  vzd láván. Volený management rozhoduje o orientaci a cestách rozvoje obce a v jeho

kompetenci jsou v echna záva ná rozhodnutí v etn  schvalování rozpo tu.

Profesionální management (ú ad obce, editel ú adu resp. tajemník, vedoucí útvar ) by m l
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být stabilizující slo kou managementu obce. Profesionální mana er je na výkon své funkce

dlouhodob  odborn  p ipravován. Profesionální management samostatn  rozhoduje ve v cech

fungování obce a její správy a v jeho kompetenci jsou prakticky v echna správní rozhodnutí.

Profesionální management také p ipravuje a p edkládá dokumenty (mezi n  pat í i Strategický

plán rozvoje obce), pro jejich  schválení má rozhodovací pravomoc jen volený management

(V B –TUO, Ekonomická fakulta, 2006).

Uplat ování principu partnerství p i ízení obce

Specifikem ízení na úrovni obce je také pot eba uplat ování principu partnerství. D íve se

ízení na úrovni obce v R zpravidla omezovalo na informování ve ejností o aktivitách

managementu obce. V posledních letech je z ejmé uplat ování principu partnerství p i ízení

obce. Hledány jsou cesty ú inné ú asti na ízení obce nejen prost ednictvím nevládních

neziskových organizací, ale také p ímé ú asti ob an . Rozhodovací proces je nejefektivn í a

nejú inn í p i akceptování principu partnerství, p edstavující jednu z variant modelu

politického, ekonomického a sociálního rozhodování p i ú asti t ch, kte í jsou rozhodováním

ovliv ováni.

Strategický plán jako nástroj strategického ízení obce má být klí ovým nástrojem.

Rozhodnutí o dal í orientaci a cestách rozvoje obce je nejd le it í a nezastupitelnou pravomocí

voleného managementu. Strategický plán – jeho vize, cíle, priority a opat ení v ak musí být

vyjád ením p edstavy v ech aktér  v obci a rozhodnutím zastupitelstva.

Dimenze strategického plánu rozvoje obce jako základního dokumentu strategického ízení

obce, deklarující dlouhodobé cíle rozvoje, vymezující základní cesty k jejich dosa ení a

zakládající kontinuitu rozvoje a  na 15 let má spole enskopolitickou, systémovou a v cnou

dimenzi.

Základní dimenze strategického plánu jsou interpretovány jako:

- spole ensko-politická dimenze – kdy strategický plán je v eobecnou dohodou s relevantními

politickými silami a ob any o tom, kam má obec v horizontu strategie dosp t,

- systémová dimenze – kdy strategický plán je nástrojem strategického ízení obce a je

integrální sou ástí strategických a programových dokument R,

- cná dimenze – kdy strategický plán je obsahov  orientován na klí ové problémy (hlavní

lánky, priority) dlouhodobého rozvoje obce.

Strategický plán rozvoje obce nem e být izolovaným dokumentem. Ze systémového
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pohledu má být jedním ze základ  v systému strategického ízení regionálního a municipálního

rozvoje, hierarchicky rozvíjeného z úrovn  EU p es úrovn R, kraj  a  do úrovn  obcí (V B –

TUO, Ekonomická fakulta, 2006).

1.4. Sm ry v dlouhodobém rozvoji regionální politiky

Nejvýznamn ími sm ry v dlouhodobém rozvoji regionální politiky lenských stát  EU
jsou:
- „posun v cílech regionální politiky k podpo e regionální konkurenceschopnosti,

- odklon od tradi ních nástroj  politiky strany poptávky (zejména program  na podporu

podnikání)  ve prosp ch m kkých opat ení strany nabídky,

- zú ení oblastí, které obdr í regionální pomoc,

- st lokálních ekonomických iniciativ (sm ovaných zdola nahoru),

- í konkretizace a v í cílení regionální politiky, a to jak prostorové (zejména na m stské

oblasti), tak i sektorové (tzv. klastry),

- zm ny v oblasti správy od vládnutí sm rem k decentralizaci, partnerství a koordinaci

politiky,

- rostoucí zájem o udr itelnost a tzv. sociální za le ování“ (Bachtler, 2001).

1.5. le ité rozvojové dokumenty související se strategickým plánováním

1.5.1. Regionální opera ní program NUTS II St ední Morava

Hlavní charakteristiky a trendy ROP St ední Morava pro období 2007 - 2013

- ROP St ední Morava navazuje za zku enosti získané z programového období 2004 – 2006,

edev ím ze zku eností s implementací SROP v rámci regionu soudr nosti St ední Morava,

- zefektivn ní implementa ní struktury  p i z ízení ROP St ední Morava v regionu,

- zaji ní proaktivního p ístupu v i adatel m a p íjemc m,

- sleduje stabilizaci personálu a rozvoj lidských zdroj  v rámci implementa ní struktury ROP,

- zjednodu ení a zefektivn ní informa ního systému pro monitorování programu a projekt  a

 roz ení mo ností vyu ívat dostupných informací.

Strategie ROP St ední Morava

Základem pro formulaci strategie ROP St ední Morava je:

- provedená socioekonomická analýza regionu; její  výsledky jsou vstupy pro SWOT analýzy,
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- SWOT analýza, je  následn  formuluje globální cíl a specifické cíle ROP St ední Morava,

- strategické dokumenty p ijaté na úrovni EU, R a regionu soudr nosti St ední Morava.

Globální cíl  Regionálního opera ního programu (ROP) regionu soudr nosti St ední Morava

Globálním cílem je zvý ení ekonomické vysp losti, zlep ení konkurenceschopnosti regionu

a ivotní úrovn  jeho obyvatel ve svém komplexu. Pojetí globálního cíle je zam eno na  posílení

rozvoje m st - rozvojových center regionu a stabilizaci venkova.

Specifické cíle ROP St ední Morava

- zaji ní efektivní, flexibilní a bezpe né dopravní infrastruktury v rámci St ední Moravy a

spolehlivé, kvalitní a integrované ve ejné dopravní slu by,

- zlep ení kvality ivota v regionu soudr nosti St ední Morava, zvý ení atraktivity

regionálních center, m st a obcí, zaji ní kvalitních (dostupných) sociálních slu eb a

íznivých, podp rných podmínek pro podnikání,

- zlep ení atraktivnosti regionu soudr nosti St ední Morava pro ú ely cestovního ruchu

zlep ením jeho  infrastruktury, slu eb, informovanosti a propagace.

Specifické cíle p edstavují základ pro formulaci a definování prioritních os ROP St ední

Morava (Prioritní osa .1 - Doprava, Prioritní osa . 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu,

Prioritní osa . 3 - Cestovní ruch, Prioritní osa . 4 - Technická pomoc).

1.5.2. Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje má hlavní cíle výstavbu dálnic a silnic,

rozvoj podnikání, zvý ení úrovn  vzd lání, schopností, kultury a dosa ení strukturálních zm n.

Výstavba dálnic a silnic se d je prost ednictvím prioritní osy „Doprava“. Rozvoj podnikání

je realizován prost ednictvím prioritní osy „Integrovaný rozvoj a obnova regionu“. Zvý ení

úrovn  vzd lání, schopností a kultury napl ují áste  prioritní osy „Integrovaný rozvoj a

obnova regionu“ a „Cestovní ruch“. Dosa ení strukturálních zm n, který usiluje o zefektivn ní

pomoci ze Strukturálních fond  EU je obsa en ve v ech prioritních osách, explicitn  pak

v prioritní ose „Technická pomoc“, podporující zvý ení kapacity pro erpání prost edk  ze

strukturálních fond .
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1.5.3. Strategie a rozvoj mikroregionu Vala skomezi sko - Kele sko

Strategie a opat ení

Udr ování ivotního prost edí a zvelebování obcí je prvotním úkolem p i zavád ní

jakéhokoli opat ení v mikroregionu. Zastupitelé jednotlivých obcí jsou si toho v domi, v ina

obcí má zpracován Program obnovy venkova.

Zviditeln ní mikroregionu  a Turistické informa ní centrum mikroregionu

Zviditeln ní se d je nap íklad na veletrzích a výstavách zam ených na cestovní ruch. Cílem

mikroregionálního turistického informa ního centra je poskytování informací o mikroregionu a

koordinuje rozvojové aktivity v cestovním ruchu a tvo í nabídky mikroregionu pro náv vníky.

Zam ení projekt

Projekty jsou zam eny na obnovu venkova, vyu ití turistického informa ního centra,

vytvo ení databáze informací, vytvo ení www stránek, propagaci, vytvo ení informa ních tabulí a

leták , rozvoj agroturistiky, cykloturistické stezky, vybudování autokempu, roz ení parkovacích

míst v rekrea ních oblastech, vybudování víceú elové vodní nádr e Polomsko v Kunovicích,

výstavbu koupali  v Podolí, dokon ení krytého bazénu ve Vala ském Mezi í, z ízení CHKO

Mok ady v Kladrubech a na realizaci turistické stezky z Rajnochovic do Kel e.

1.6. Strategický plán rozvoje m sta

1.6.1. Charakteristika a metodika strategického plánu rozvoje m sta

Hlavním cílem zpracování strategického plánu rozvoje obce je navrhnout pro stanovené

období strategického plánu promy lenou mno inu opat ení na podporu ekonomického a

sociálního rozvoje obce realizovatelnou dostupnými finan ními zdroji (v etn  zdroj  EU) pro

toto období. Strategický plán v ak není pouze podp rným programem pro vybrané projekty

finan ní povahy, nýbr  zahrnuje rovn  sm ry rozvoje a odpovídající opat ení nefinan ní

povahy, jako jsou politiky, nástroje, organiza ní úkoly, politickou podporu (lobbying) apod.

Strategický plán rozvoje obce má:

- být základním dokumentem orgán  obce pro koordinaci rozvoje svého územního obvodu,

- hrát klí ovou úlohu p i zaji ování podpory municipálního rozvoje v eské republice,

- pomáhat mobilizovat místní kapacitu a zdroje pro cílen  orientovaný ekonomický a sociální

rozvoj obce, jako  i pro absorbování mo né finan ní podpory z fond  na úrovni R a EU,
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- erpat ze znalostí místních initel  a pi kových odborník , kte í jsou nejlépe informováni o

místních pot ebách a potenciálu,

- stanovit prioritní pot eby rozvoje obce a p íslu né finan ní pot eby pro jejich realizaci,

- umo ovat místním initel m orientovat budoucí ekonomický a sociální rozvoj vlastní obce

a kontrolovat jeho sm r,

- být podkladem pro vypracování strategických a programových dokument  na úrovni kraje

(V B –TUO, Ekonomická fakulta, 2006).

1.6.2. asové období strategického plánu rozvoje m sta

Ve m st  Vala ské Mezi í se sestavuje strategický plán na období a  do roku 2025, jedná

se tedy o dlouhodobé plánování p esahující programovací období EU v letech 2007 – 2013.

sto po ítá s tím, e vyu ije zdroje nejen z fond  EU, ale stanovuje si vizi i po roce 2013.

1.6.3. Vazba na jiné strategické a programové dokumenty
Strategický plán je logicky nad azen i dokument m zpracovaným pro jiné ú ely (nap .

Zdravé m sto) nebo by m l rozvojové aktivity z t chto dokument  zahrnout i p ehodnotit.

Proto e mezi strategickým plánem m sta a strategickými dokumenty vy ích územn

samosprávných celk   (resp. státu) existuje p ímá oboustranná vazba, m l by strategický plán

sta respektovat n které priority a opat ení na úrovni vy ích územn  samosprávných celk  a

státu. Zárove  by m l p isp t k obohacení t chto „vy ích“ dokument  a m l by být zdrojem

aktivit, spolufinancovaných z program  EU. Strategický plán rozvoje m sta je nutno v na em

ípad  sladit se strategickým plánem rozvoje mikroregionu Vala skomezi sko – Kele sko.

1.6.4. Vazba na územní plán a obsahový rámec strategického plánování m sta

Strategický plán m sta by m l respektovat z hlediska rozvoje území územní plán m sta.

e také ale vyvolat pot ebu zm ny v územním plánu m sta. Z hlediska obsahového se obecn

specifikují rozvojové aktivity m sta do esti oblastí (celkové ízení a správa, ekonomický

potenciál, lidský potenciál, infrastruktura, ivotní prost edí a ekonomika).

Municipální ízení pro ú ely stanovení rozsahu rozvojových aktivit, které p icházejí v úvahu

v rámci strategického plánování, je mo no rozd lit na p ímé ízení inností i organizací v

samostatné p sobnosti m sta a nep ímé ovliv ování inností, které nejsou v kompetenci m sta,
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kde je ale ú elné, aby se jim m sto v novala. Pat í sem zejména aktivity:

- rozvoj podnikání a zlep ování podnikatelského prost edí ve m st  pro lep í hospodá skou

strukturu a vytvá ení nových i stabilizace ohro ených pracovních míst,

- zlep ování infrastruktury a zaji ní dopravní obslu nosti,

- rozvoj cestovního ruchu, volno asových aktivit a kultury,

- obnova a rozvoj venkovských oblastí m sta,

- rozvoj ob anské vybavenosti, v etn  za ízení pro t lovýchovu, sport, mláde , volno asové

aktivity, rozvoj slu eb pro uspokojování dostupných pot eb ob an ,

- zaji ní dostupnosti a zlep ování úrovn  zdravotnických slu eb,

- rozvoj lidských zdroj  a opat ení v oblasti trhu práce (nap . zvy ování kvalifikace,

zabezpe ování vzd lávání a rekvalifikací, zaji ování souladu dosa eného vzd lávání a

kvalifikace s pot ebami trhu práce a hospodá ského a sociálního rozvoje obce),

- opat ení k ochran ivotního prost edí, omezování po kozování krajiny,

- pot eba vzniku subjekt  a program  ve m st  slou ících k celkovému rozvoji, v etn

vytvá ení p edpoklad  pro rozvoj za pomoci finan ních zdroj  ze zahrani í,

- provád ní pozemkových úprav (V B –TUO, Ekonomická fakulta, 2006).

1.6.5. Celkový proces strategického a programového ízení na úrovni m sta

Nejedná se o jednorázový akt, ale v d sledku m nícího se prost edí, jak na makroúrovni, tak

na regionální a municipální úrovni, p edstavuje výsledek ob írného itera ního a cyklického

procesu programování a zm n. P itom lze rozli it následující fáze tohoto procesu:

- analýzy situace a vývojových trend  rozvoje m sta a vn ího okolí,

- stanovení strategické vize, strategických sm  a formulace rozvojové strategie,

- transformace strategie do opat ení, aktivit a klí ových projekt ,

- vy íslení finan ního rámce po adovaného pro realizaci strategie,

- implementace strategie,

- monitorování a hodnocení realizace,

- zp tný návrat na p íslu nou fázi procesu podle výsledku hodnocení,

- opakování ásti nebo celého procesu -cykli nost (V B –TUO, Ekonomická fakulta, 2006).
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1.6.6. Pru nost tvorby strategických dokument

Zpracovaný dokument strategického plánu m sta nemusí platit po celé asové období, na

které je dokument zpracován. Celý proces tvorby dokumentu je itera ní a cyklický proces úprav,

selekce a zp tné korekce opat ení napl ujících p ijaté strategické cíle podle reálných podmínek

realizace a mo ností zabezpe ení finan ními zdroji (V B –TUO, Ekonomická fakulta, 2006).

1.6.7. Logický rámec návrhové ásti strategického plánu

Strategický plán p edstavuje sérii interven ního p sobení ve ejných zdroj . Je nutno

rozeznat základní dv  formy tohoto p sobení:

- strategický plán m sta jako celek, obsahující ucelený soubor víceletých opat ení

v problémových okruzích a prioritách,

- opat ení zahrnující soubor rozvojových aktivit realizovaných pomocí projekt .

Projektem jsou nám ty hmotné a finan ní povahy. Pro efektivní monitorování a hodnocení

interven ního p sobení musí být zvlá tní pozornost v nována nejni í opera ní úrovni tak, e:

- na úrovni strategického plánu jsou definovány globální cíle,

- na úrovni problémového okruhu je pro ka dý okruh definován jeden strategický cíl,

- na úrovni priority je pro ka dou definován jeden cíl priority,

- na úrovni opat ení je pro ka dé definován jeden opera ní cíl,

- na úrovni rozvojové aktivity je pro ka dou definován jeden realiza ní výstup (V B –TUO,

Ekonomická fakulta, 2006).

1.6.8. Analýza sociáln  ekonomické situace (profil) m sta

Analýza sociáln  ekonomické situace ústící v deskripci profilu m sta je podkladem a

hlavním materiálem pro v echny dal í kroky procesu zpracování strategického plánu m sta.

Fakta a poznatky získané p i zpracování „profilu“ jsou ur ující p i vypracování SWOT analýzy.

Slou í jako sjednocující a referen ní resp. argumenta ní materiál pro diskusi nad dal ími kroky

strategického plánu – vytý ení problémových okruh , cíl  a priorit. „Profil“ je i podkladem pro

odhad dopad  o ekávaných výsledk  navrhovaných rozvojových aktivit a zp tné hodnocení.
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Obsahové zam ení analýzy sociáln ekonomické situace

Posuzování m sta by m lo být zalo eno na globálním sociáln  ekonomickém p ístupu se

zam ením na její p edcházející vývoj a sou asnou situaci:

- sto by m lo být analyzováno z aspektu ekonomické innosti, sociální struktury a

sociálních slu eb, infrastruktury, ivotního prost edí a initel ;

- U ekonomických inností by m ly být zkoumány pr myslové a stavební innosti,

zem lské innosti, lesnictví a vodní hospodá ství, obchodní a jiné výrobní innosti,

výrobní slu by a slu by cestovního ruchu;

- Posouzení sociální struktury a sociálních slu eb by m lo zahrnout demografickou analýzu a

sociálních diferenciaci obyvatel m sta, strukturu zam stnanosti a vývoj situace na trhu práce,

ivotní styl, sociální slu by a infrastrukturu, zejména vzd lávací, kulturní a zdravotnické

innosti, innosti související s volným asem, rekreací a sportem atd.;

- U infrastruktury by m la být analýza zam ena na základní faktory, kterými jsou dopravní

infrastruktura, telekomunikace, surovinové a energetické zdroje, bydlení, ve ejné slu by,

urbanistická organizace, disponibilní plochy, objekty pro nové podnikatelské aktivity;

- U ivotního prost edí by m la být analýza zam ena na ovzdu í, vodu, p du (v . t by,

poddolovaných území, radiace), odpady, pé i o krajinu, nejv í zne ovatele;

- U initel  je t eba identifikovat v echny, kte í pozitivn  zasahují nebo by mohly zasahovat

do vývoje obce (státní správa, samospráva, sdru ení, korporace, charitativní, humanitní a

kulturní instituce, atd.) a analyzovat jejich stav, vykonané práce, finan ní mo nosti apod.

Úrove  podrobnosti analýzy sociáln  ekonomické situace

Analýza sociáln  ekonomické situace m sta, vyús ující do Profilu m sta, by m la být

zalo ena na v estranném sociáln  ekonomickém p ístupu k m stu se zam ením na její

edcházející vývoj a sou asnou situaci. Tím je vymezeno základní obsahové zam ení této

analýzy s tím, e m sto by m lo být analyzováno z hledisek podle návrhu dekompozice aktivit

sta. Úrove  podrobnosti této ásti lze charakterizovat t mito faktory:

- analytická ást slou í jako zdroj informací pro SWOT analýzu a je tudí  zam ena ú elov ;

- analytická ást nem e být chápána jako sn ka statistických dat za ka dou cenu a data v ní

uvedená slou í jako podp rná argumentace pro analytické poznatky ve SWOT analýze;

- analytická ást by m la být zam ena spí e problémov  ne  popisn .
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Zdroje informací pro vypracování analýzy sociáln  ekonomické situace

Informace pro vypracování situa ní analýzy je mo no získávat z t chto zdroj :

- eský statistický ú ad SÚ), je  vytvá í a spravuje obsáhlé a aktualizované databáze. Pro

pot eby strategického plánu mají databáze z r zných zdroj SÚ údaje dle kraj  a okres .

- Datová základna v Geografickém informa ním systému (GIS) pro územn -plánovací

dokumentaci, kde se u ijí analytická data z dekoncentrovaných pracovi .

- Místní organizace, poskytující informace zpravidla podrobn í, aktuáln í, jejich  získání

je v mnoha p ípadech náro í ne  v p ípad  informací z SÚ.

- Dotazníkové et ení mezi obyvatelstvem, podnikateli i jinými subjekty.

- Organizace disponující informacemi o aktuální situaci ve m st :

• ad práce – vede aktuální data o zam stnanosti a trhu práce v okresním len ní,

• eská správa sociálního zabezpe ení – sleduje zam stnanost malých podnik  a její vývoj,

• stský ú ad – ohla ovna, správa byt ,

• Dopravní inspektorát – sleduje po ty motorových vozidel, zm ny od roku 1990,

• Místní podniky, správci a majitelé technické infrastruktury – individuální data, kdy je

instituce nemusí poskytovat, p edpokládá se ale, e m sto m e tyto data získat (V B –

TUO, Ekonomická fakulta, 2006).

1.6.9. SWOT analýza m sta

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) je metoda pou ívaná k

prezentaci analytických poznatk  o r zných objektech zkoumání. Jejím principem je výsti ná,

vy erpávající a objektivní charakteristika silných a slabých stránek zkoumaného objektu, jeho

mo ných p íle itostí a hrozeb. Akcentováním silných stránek a naopak d razem na odstra ování

nebo omezování slabých stránek roste pravd podobnost vyu ití nabízejících se p íle itostí a

omezuje se dopad identifikovaných hrozeb. Problémem bývá pojmenovat podstatné zále itosti a

eliminovat druho adé. Proto se provádí komparativní metoda hodnocení (srovnávání zkoumaného

objektu se situací jím podobných). Analýza SWOT identifikuje problémy pro zam ení

strategického plánu m sta, formuluje strategické cíle (následn  priority, opat ení a rozvojové

aktivity) a stanoví pozici m sta proti jiným m st m (z pohledu investic a pracovních míst).
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Vnit ní analýza

Vnit ní analýza, je  má ve strategickém plánu klí ovou roli, je vyhodnocení silných a

slabých stránek a jejích p in. Vnit ní analýza tedy stanovuje mo nosti i potenciál m sta a

identifikuje vnit ní silné a slabé stránky. D le itými oblastmi p i provád ní vnit ní analýzy jsou

klí ové innosti ekonomiky m sta (pr mysl, slu by, turistika), dostupné pr myslové a komer ní

pozemky, dopravní infrastruktura, napojení na mezinárodní dopravní tahy (koridory), stav a

ochrana ivotního prost edí ve m st , ob anská vybavenost, úrove kolství, kultury, mo nosti

pro volno asové aktivity, turistiku a atraktivity regionálního a národního významu.

Vn í analýza

Vn í analýza se zabývá  p íle itostmi a ohro ením zvn ku. Mnoho vn ích vliv  nem e

sto ovlivnit, av ak jejich mo né ú inky na místní ekonomiku jsou d le ité p i tvorb

strategického plánu. Je tedy t eba brát v úvahu zm nu právního prost edí, makroekonomické

zm ny, sociální, politické, demografické zm ny a infrastruktura na národní a mezinárodní úrovni

(V B –TUO, Ekonomická fakulta, 2006).

1.6.10. Vize obce a globální cíl

Dob e formulovaná vize obce a adekvátn  stanovený globální rozvojový cíl mohou

významn  ovlivnit dal í postup prací na strategickém plánu a ovlivnit i jeho celkový výsledek.

Vize obce by m la být celkovým pohledem na obec. M la by charakterizovat výchozí situaci

obce a kam se chce obec v horizontu strategického plánu dostat. K vytvo ené rozvojové vizi se

stanoví globální cíl vymezující základní cestu a výsledek rozvojového procesu. Pokud jsou tyto

dva kroky dob e zvládnuty, ocení to zpracovatelé v dal ích fázích. Nejv í význam je v tom, e

umo ují orientovat dal í práce jen na vymezené relevantní problémy a tím významn  zú it záb r

prací (V B –TUO, Ekonomická fakulta, 2006).

1.6.11. Výb r problémových okruh  a formulace strategických cíl

Výb r problémových okruh  a strategických cíl  je nejvýznamn í fází, rozhodující o kvalit

a upot ebitelnosti vypracovávaného strategického plánu m sta. Postupové kroky tedy jsou:

- analýzou sociáln  ekonomické situace byl zpracován profil m sta;

- odhalení silných a slabých stránek, p íle itostí a hrozeb v rozvoji (SWOT analýza);

- rámcová vize m sta ( ím je a ím by cht lo v budoucnosti být) a globální strategický cíl.
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 Výb r problémových okruh   a typické problémové okruhy rozvoje

Výb r vy aduje rozsáhlou, v cn  argumentovanou diskusi v pracovních skupinách i ve

strategické komisi, jejím  odrazovým m stkem jsou díl í dokumenty vypracované v p edchozích

fázích prací na strategickém plánu. Zásadní názorové rozdíly jsou sbli ovány v pr hu diskuse a

u ka dého problému. P i hledání konsensu pomáhá zhotovitel strategického plánu. Ur í se tedy

jen n kolik strategických problémových okruh  rozvoje. Typickými okruhy bývají image obce,

doprava a infrastruktura, ivotní prost edí a kvalita ivota, sociální rozvoj, vzd lanost, kultura,

hospoda ení obce, turistika a cestovní ruch, zam stnanost (trh práce) a malé i st ední podnikání.

Stanovení strategických cíl

Strategický cíl je sm rným ukazatelem rozvoje m sta a informaci o stavu, je  by m lo být

dosa eno realizací navr ených opat ení a rozvojových aktivit. Strategické cíle se odvozují od vize

obce o jejím budoucím vývoji, globálních cíl  a výsledk  SWOT analýzy. Jejich stanovení

navazuje na výb r problémových okruh , zam uje se na n  a vedou k p ijímání rozhodnutí o

prioritách, opat eních a rozvojových aktivitách. Strategické cíle musí být reálné. Stanovení cíl

musí být jasné a stru né, musí udávat sm r a formulovat o ekávaný výsledek.

Tvorba cíl  musí být chápána jako proces vým ny názor  o cílech a probíhá nap ed v

pracovních skupinách podle jednotlivých problémových okruh , poté ve strategické komisi, kde

dojde ke slad ní, provázání a k dosa ení konsensu, je  je základním kritériem úsp nosti této fáze

ení a podílí se na n m také zhotovitel strategického plánu, který p ispívá znalostmi a

zku enostmi p i formulaci cíl  a selekci názorových hran p i vytvá ení konsensu.

Vazba mezi strategickými cíli a SWOT analýzou

Na této úrovni by m la být rámcov  prov ována vazba mezi cíli a SWOT analýzou, kdy cíle

vyu ívají identifikované silné stránky, eliminují identifikované slabé stránky, vyu ívají

identifikované p íle itosti rozvoje m sta a reagují na identifikované hrozby rozvoje m sta. Proto

se u ívá formalizovaný postup pomocí maticové formy záznamu vazeb mezi cíli a analytickými

poznatky SWOT analýzy - tzv. koinciden ní matice (V B –TUO, Ekonomická fakulta, 2006).
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1.6.12. Navrhování priorit, opat ení a rozvojových aktivit

Je vrcholem procesu sestavení strategického plánu nalezením cest, jak budou cíle dosa eny.

Priority

Priorita je p ednostní sm r ení pro dosahování strategického cíle, ke kterému bude pro

problémový okruh zpravidla p azena více ne  jedna priorita. asový horizont jejich trvání m e

být r zný, ale v dy v rámci asového úseku, pro který se strategický plán m sta p ipravuje.

Opat ení a rozvojové aktivity

Opat ení je zp sob napln ní p íslu né priority, pro kterou bude existovat zpravidla více

realistických a dosa itelných opat ení. Lidské, finan ní a institucionální zdroje, nutné k dosa ení,

musí být k dispozici i identifikovatelné. N které zdroje lze nalézt v rámci m sta a jiné lze získat

od institucí na úrovni kraje, R, soukromého sektoru, EU nebo jejich kombinací. P i stanovení

rozvojových opat ení se musí udr et rozli ovací úrove  a m ly by být uva ovány náklady,

personální pot eby, které instituce budou odpov dné za realizaci, jaký bude asový rámec, dopad

a právní d sledky. Po odsouhlasení opat ení navrhnou pracovní skupiny rozvojové aktivity, které

se p adí ke ka dému opat ení. Nejd le it í rozvojové aktivity realizací vyústí do projekt .

Zásady pro finan ní alokaci zdroj  pro strategický plán

Klí ovou otázkou finan ního plánování je schopnost m sta zajistit vlastní zdroje p íp. z

krajského a státního rozpo tu. Kapacita je závislá zejména na t chto faktorech:

- adekvátnost opat ení ve vztahu k disponibilním zdroj m;

- esm rovatelnost disponibilních zdroj ;

- kapacita, resp. schopnost institucí v obci organizovat realizaci opat ení;

- ipravenost a schopnost participujících stran poskytnout financování v daných termínech;

- ipravenost konkrétních projekt  z hlediska jejich realizace.

Rozsah a druhy zdroj  pro finan ní alokaci

Finan ní alokace zdroj  bude provedena pro v echna opat ení, jejich  aktivity spadají do

sobnosti m sta. Neprovádí se pro opat ení, je  se za azují do program  na vy í úrovni.

Finan ní alokace zahrnují zdroje z ve ejných rozpo  a z ostatních zdroj . Zdroje z

ve ejných rozpo  jsou státní rozpo et prost ednictvím regionáln  alokovaných výdaj

úst edních orgán  státní správy a místní ve ejné rozpo ty. Tyto pova ujeme za hlavní zdroj

spoluú asti na financování strategického plánu. Ostatní jsou zdroje rozpo  hospodá ských

inností m sta a ásti rozpo  p ísp vkových organizací (kryté mimo zdroje místních ve ejných
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rozpo ) a soukromé zdroje, co  je vklad soukromé sféry do aktivní politiky zam stnanosti,

podpora ve ejných slu eb (dary) a podíl na rozvojových investicích lokálního významu.

Itera ní postup p i alokaci zdroj

Uplat uje se „shora“ i „zdola“. Indikativní rozd lení finan ních prost edk  na problémové

okruhy postupem „shora“ jsou finan ní pot eby pro jednotlivá opat ení dle v cné povahy a zp tné

souhrnné vyjád ení je postupem „zdola“. Základní úrovní je opat ení, p em  alokace pro úrove

problémového okruhu je sou tem alokací pro opat ení (V B –TUO, Ekonomická fakulta, 2006).

1.6.13. Zásady vytvá ení ak ního plánu pro strategický plán

Realizace strategického plánu probíhá ak ními plány nejlépe na období dvou let. Ak ní plán

obsahuje zdrojov  zaji né polo ky (zejména finan ) spadajícími do daného období

sestavenými vy azováním realizovaných, za azováním nových a zm nou stávajících polo ek

(V B –TUO, Ekonomická fakulta, 2006).

1.6.14. Komunikace s ve ejností

Tvorba strategického plánu a jeho aktualizace je nutno pr  komunikovat s ve ejností, a

to nejlépe zve ejn ním minimáln  t chto etap:

- informace o procedu e p ípravy, o slo ení komisí, skupin a o termínech zpracování,

- sociáln -ekonomická analýza a SWOT analýza m sta,

- vize, globální cíl, strategické cíle, problémové okruhy, priority a opat ení,

- dokument jako celek,

- zásadn í zm ny p i aktualizaci dokument .

K zve ejn ní je vhodné pou ití místních médií a Internetu. K posouzení souhrnného

dokumentu se svolá ve ejné jednání nebo zasedání zastupitelstva. P ipomínky se shromá dí a

edlo í strategické komisi p ed projednáváním uvedených výstup  (V B –TUO, Ekonomická

fakulta, 2006).
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1.7. Organizace tvorby strategického plánu rozvoje m sta

1.7.1. Osoby a orgány podílející se na tvorb  strategického plánu rozvoje m sta a
jejich role

Na tvorb  strategického plánu rozvoje m sta se podílejí :

- samosprávné orgány obce (rada a zastupitelstvo m sta), je  jsou základním lánkem politiky

rozvoje m sta, které koordinují zpracování strategického plánu m sta, schvalují výsledky

hlavních krok  a záv re né provedení výsledného dokumentu,

- strategická komise, je  z izuje zastupitelstvo m sta ke koordinaci a napln ní principu

partnerství p i rozvoji m sta, odpovídá za ízení tvorby strategického plánu a realizaci

jednotlivých postupových krok ,

- pracovní skupiny, které si z izuje strategická komise, odpovídají za p ípravu a doporu ení

opat ení pro problémové okruhy a jejich prezentaci strategické komisi,

- zhotovitel strategického plánu, který poskytuje odbornou pomoc p i jeho tvorb , usm uje

innost pracovních skupin a zpracovává návrhy jednotlivých ástí k projednání ve strategické

komisi (V B –TUO, Ekonomická fakulta, 2006).
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2. sto Vala ské Mezi í a strategické zám ry jeho rozvoje

2.1. sto Vala ské Mezi í

Vala ské Mezi í je jednou z bran do Beskyd. Le í na soutoku Ro novské a Vsetínské

Be vy. Poprvé se p ipomíná v r. 1297, m stem je nazýváno od r. 1377. Krásno nad Be vou le í

na pravém b ehu Ro novské Be vy a k Mezi í bylo p ipojeno v r. 1924. Ob  obce mívaly

stejnou vrchnost, kvetl v nich obchod a emesla, ale ni ily je války, morové epidemie a po áry.

Významnou lechtou zde byli erotínové, kte í nad Be vou vybudovali renesan ní zámek. Ten je

v sou asné dob  jednou z nejrozsáhlej ích kulturních památek v okrese Vsetín.

Historické jádro samotného Vala ského Mezi í je m stskou památkovou zónou od roku

1992 se 47 m anskými domy, s farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie a ji  zmi ovaným

zámkem erotín . Dal ími památkami je barokní zámek Kinských, ada barokních soch,

renesan ní d ev ný kostelík Sv. Jakuba v ího, renesan ní h bitovní kostel Sv. Trojice a

vodn  renesan ní krásenská radnice. Z nov ích budov ve m st  je zajímavé gymnázium,

evangelický kostel, ústav pro hluchon mé a hv zdárna.

Vala ské Mezi í je druhým nejv ím m stem okresu Vsetín (po m st  Vsetín), který

sousedí s okresy Zlín, Krom , P erov, Nový Ji ín a Frýdek Místek. M sto Vala ské Mezi í je

obcí s roz enou p sobností (tzv. obec III. stupn ).

2.1.1. Mikroregion Vala skomezi sko - Kele sko

Vala skomezi sko-Kele sko je mikroregion v í velikosti s více ne  41 tisíci obyvateli,

rozlohou asi 180 km2 a centrem Vala ské Mezi í. Tvo í jej 15 obcí (Branky, Choryn , Jarcová,

Kel , Kladeruby, Kunovice, Le ná, Lou ka, Mikul vka, Oznice, Podolí, Police, St íte  nad

Be vou, Vala ské Mezi í, Velká Lhota, Za ová). Podle po tu obyvatel p eva ují

v mikroregionu men í obce s po tem pod tisíc obyvatel. Pouze m sta Vala ské Mezi í, Kel  a

obce Le ná a Za ová mají více ne  1 800 obyvatel. Území mikroregionu le í v severní ásti

okresu Vsetín. Hrani í s mikroregiony Podhostýnsko, Vsetínsko, Ro novsko a Hranicko.

Mikroregion Vala skomezi sko-Kele sko le í na území Vala ska, které je proslulé svou

svéráznou kulturou a charakteristickými roubenými domy. Nejvýznamn í ekou, která protéká

mikroregionem je Be va, vzniklá spojením Vsetínské a Ro novské Be vy práv  ve Vala ském

Mezi í. Mikroregion je východiskem do Hostýnských, Vsetínských a Ve ovických vrch .
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Obrázek . 2-1   Mapa Mikroregionu Vala skomezi sko – Kele sko

Zdroj: eský statistický ú ad

2.2. Charakteristika m sta Vala ské Mezi í

Vala ské Mezi í je:

- moderní m sto s bohatou historií, památkami a kulturním zázemím,

- pulzující, ale bezpe né m sto, p ív tivé k turist m s irokým spektrem kvalitních slu eb,

- významným m stem pro vzd lávání s kvalitním kolským zázemím,

- stem s moderním bytovým fondem, ob anskou vybaveností, sportovi ti a r znými

volno asovými atraktivitami,

- etrné k ivotnímu prost edí, s úsporným energetickým hospoda ením a velkým mno stvím

ve ejné zelen ,

- ízniv  dopravn  dostupné s d razem na bezpe nost motorové i bezmotorové dopravy s

efektivní a ekologickou hromadnou dopravou,

- podnikatelský vysp lé s nabídkou perspektivního zam stnání,

- bezbariérové m sto a nápomocné obyvatel m v tí ivé ivotní situaci,

- stem, jeho  vedení naslouchá pot ebám svých ob an .

Z vý e uvedené charakteristiky vyplývá, e m sto Vala ské Mezi í má pokryté základní

pot eby fungujícího územn  samosprávného celku, stabilizované ivotní prost edí, s mo nostmi

volno asových aktivit, s celou adou významných podnik . Je centrem vzd lanosti v regionu, má

sociální zázemí a zaji nou kvalitní ve ejnou správu.

Na druhé stran  je pot eba zmínit, e situace v oblasti ochrany ivotního prost edí je

dlouhodob  neudr itelná zejména v oblasti dopravní zát e a v oblasti odpadového hospodá ství.

Dal ími problémy jsou zejména nevyjasn ná koncepce kultury a vyu ití historických památkov

chrán ných budov p ímo v centru  m sta.
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Cílem M sta je vytvo it prosperující systém s postupným vy ením ve kerých

problémových oblastí. Absolutní prioritou m sta je vybudování obchvatu m sta Vala ské

Mezi í, který se podepí e významnou m rou na kvalit ivota ve m st  a na zlep ení ivotních

podmínek pro v echny obyvatele tohoto tém  t icetitisícového centra Vala ska. M itelným

cílem je tedy zvý ení kvality ivota ve v ech oblastech.

2.3. Analytická ást

2.3.1. Profil m sta

Obyvatelstvo, bydlení a demografie

Obyvatelstvo

Celkový po et obyvatel m sta je p es 27 tisíc, v minulých letech tento po et mírn  stagnoval.

Trend migrace se výrazn  nem nil. P eva uje jen po et odcházejících z m sta, zejména u

mladých lidí, hledajících uplatn ní ve v ích m stech nebo v zahrani í.

Bydlení - bytová výstavba, domovní a bytový fond

Po et byt  I. kategorie neustále stoupá. Nyní tvo í 94,5% z bytového fondu. Zájem o

výstavbu rodinných dom  p etrvává. V sou asné dob  m sto vlastní 635 bytových jednotek.

Zam stnanost a p íjmy obyvatelstva

Nezam stnanost ve m st  Vala ské Mezi í klesá, tato skute nost je dána prosperitou

nejv ích zam stnavatel , rozr stáním investujících firem, ale také sezónními výkyvy, kde

eme sledovat podstatné rozdíly v nezam stnanosti v zimních a letních m sících.

Za rok 2006 byla pr rná mzda 20.211,- K , co  proti roku 2005 je zvý ení o 1.226,- K  (o

6,5 %). Spot ebitelské ceny se zvý ily za stejné období o 2,5 %, r st reálné mzdy byl 3,9 %.

Hospodá ství – výroba a slu by

Tabulka . 2-1 Ekonomické subjekty podle po tu zam stnanc  k 31.12.2006
Po et podnikatelských subjekt  celkem 5 967

bez zam stnanc 1 773
1 a  9 603
10 a  49 138
50 a  249 49
více jak 249 5

v tom

nezji no 3 399
Zdroj: eský statistický ú ad
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Technická infrastruktura

Zásobování pitnou a u itkovou vodou

Tém  ve v ech ástech m sta je ve ejný vodovod. Z celkového po tu 27 632 obyvatel m sta

je ze stávající vodovodní sít  zásobováno 22 500 obyvatel. Délka stávající sít  dosahuje asi

143 kilometr  a plánuje se dal í roz ování. Ve m st  je i n kolik vodovod  s u itkovou vodu.

Likvidace odpadních vod

sto Vala ské Mezi í disponuje rozsáhlou kanaliza ní sítí, na ni  bylo k 31.12.2005

napojeno 24 815 obyvatel. Kanalizace je vybudována v ástech m sto, Krásno, Hrachovec,

Krhová, Poli ná, Ju inka, Podlesí a je zakon ena m stskou OV. Územní plán navrhuje

dobudování kanalizace v ude tam, kde je vybudován nebo navr en ve ejný vodovod.

Energetika - zásobování elektrickou energií, plynem a teplem

Hlavním napájecím bodem území m sta je transformátorová stanice TS 110/22 kV situovaná

na západním okraji m sta. Z rozvodny je dodáván pot ebný p íkon do kabelové a vzdu né sít .

Zp sob zásobování v integrovaných obcích je vyhovující.

Systém zásobování plynem z zaru uje bezpe nou dodávku plynu i v p ípad  poruch

kterého z plynovod . K dispozici je zna ná výkonová rezerva.

Podle zp sobu zásobování teplem se m sto d lí na oblasti s centralizovaným zásobováním

teplem a s decentralizovaným zásobováním teplem z kotelen i individuálních zdroj .

Telekomunikace a metropolitní sí

Telefonní sítí i mobilními operátory (O2, T-Mobile a Vodafone) je pokryto celé m sto. Ve

st  byla vybudována za finan ní pomoci EU metropolitní sí  pro zaji ní vysokorychlostního

internetu ob an m a organizacím.

Doprava

elezni ní doprava

sto je d le itou elezni ní k ovatkou tratí z Hranic na Morav  do Vsetína a na

Slovensko (SR), z Kojetína do Ostravy a do Ro nova pod Radho m.

Silni ní doprava

sto je nejd le it í dopravní k ovatkou pro silni ní dopravu v severní ásti Zlínského

kraje. M stem jsou vedeny dv  silnice I. t ídy I/35 z Frýdlantu v echách p es Hradec Králové

do Byt e ve SR, I/57 z Krnova p es Opavu do Tren ína ve SR a jedna silnice II. t ídy II/150 do

Byst ice pod Hostýnem. Do budoucna je plánován obchvat m sta Vala ské Mezi í.
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Letecká doprava

V t sné blízkosti m sta Vala ské Mezi í je leti  s travnatým povrchem, které bylo d íve

vyu íváno pro zem lské pot eby. Nyní je vyu íváno k sportovním ú el m. Potenciálem leti

je upravit ho tak, aby byly odbavovány men í dopravní letadla pro turisty nebo podnikatele.

Nejbli í leti  pro osobní dopravu je ostravské leti  v Mo nov  vzdálené cca 35 km

s asem dojezdu necelou hodinu. Dal í leti  v Brn  je vzdálené cca 136 km s asem dojezdu

zhruba 2 hodiny.

Sociální slu by

Mezi sociální slu by ve m st  Vala ské Mezi í pat í nap . výchovná a poradenská pé e,

pe ovatelská slu ba, ústavní sociální pé e, mimo ádné výhody zdravotn  posti eným a jiné.

Vzhledem k nekoncep nosti poskytování sociálních slu eb probíhá od roku 2006 Komunitní

plánování sociálních slu eb na období 2008 – 2010, sledující nastavení systému schopného

reagovat na pot eby u ivatel  a dosa ení cíle vést plnohodnotný ivot.

Poskytovatelé sociálních slu eb

Mezi významné poskytovatele sociálních slu eb ve m st  Vala ské Mezi í pat í zejména

Charita, Diakonie CE, Ob anské sdru ení Pod k ídly, Centrum pro lidi se zdravotním

posti ením, Sociální slu by Vsetín, Svaz nesly ících a nedoslýchavých R, eský ervený k ,

Ob anské sdru ení ADRA, Svaz t lesn  posti ených v R a Sdru ení lov k lov ku.

ivotní prost edí

Voda

Území m sta je v povodí Vsetínské a Ro novské Be vy, které se stékají v Be vu. Ta se dále

vlévá do eky Moravy.

Ovzdu í

Kvalita ovzdu í má podle dlouhodobého sledování emisí a imisního zatí ení území zlep ující

se trend. Sni ování emisí je zp sobeno legislativním tlakem na rekonstrukci významné ásti

stacionárních zdroj  zne ování, kdy zne ovatelé musí zavád t zp soby výroby tak, aby

byly postupn  napl ovány cílové imisní limity. Území m sta bylo v roce 2005 sd lením M P

vymezeno jako oblast se zhor enou kvalitou ovzdu í  (OZKO).
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dní fond

Tabulka . 2-2 Velikost jednotlivých pozemk  a ploch ve m st
Druh ha %

Zem lské pozemky celkem 2 400 46
orná 1360 26
zahrady 370 7
sady 50 1
trvalé 620 12

Lesní pozemky 1650 31
Vodní plochy 80 2
Ostatní 1120 21
Celková vým ra 5850 100
Zdroj: Zpráva o stavu m sta Vala ské Mezi í 2006

Odpadové hospodá ství

V roce 2005 byl v souladu se závaznou ástí „Plánu odpadového hospodá ství Zlínského

kraje“ vypracován „Plán odpadového hospodá ství m sta Vala ské Mezi í“, který stanovuje

jednozna né sm ry a cíle, kterými se bude odpadové hospodá ství ve m st  ubírat. K prvo adým

cíl m pat í nutnost vy ího vyu ívání vznikajících odpad , separace slo ek sm sných odpad  ji

i jejich vzniku a ne následn  dodate né t íd ní, vyu ívání biologicky rozlo itelných odpad

tak. V roce 2005 byla uzav ena skládka komunálních odpad  a vypracována projektová

dokumentace na její rekultivaci.

Tabulka . 2-3 Mno ství odpadu v jednotlivých letech (v tunách)
Druh 2002 2003 2004 2005

Komunální odpad 15 558 15 233 14 509 9 734
Separovaný sb r 359,25 367,2 396,5 404,5
Biologicky nerozlo itelný odpad - 230,5 187,9 51,35
Odpad z tr - 224 103,6 53,7
Zdroj: Zpráva o stavu m sta Vala ské Mezi í 2006

Studie obnovitelných zdroj  energie

V roce 2006 m sto Vala ské Mezi í realizovalo projekt „Studie vyu ití obnovitelných

zdroj  energie jako nástroj ke zlep ení ivotních podmínek obyvatel Vala ského Mezi í“,

spolufinancovaný Iniciativou Spole enství INTERREG IIIA R – SR, p em  partnerem bylo

slovenské m sto adca. Studie si kladla za cíl zmapovat aktuální stav ivotního prost edí ve

st , navrhnout konkrétní ení ke sní ení emisí a nastolit systémové partnerství.

Ochrana p írody a krajiny

Na území m sta se nachází sedm památných strom i skupin památných strom , zapsané

v úst edním seznamu památných strom  evidovaném Agenturou pro ochranu p írody a krajiny
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R. V uplynulých letech bylo v okolí m sta zp ístupn no p t nau ných stezek, které p ibli ují

írodní, kulturní a historické zajímavosti m sta a okolí  (Jan álek, 2007).

Partnerská spolupráce

Partnerská m sta jsou významnou aktivitou M sta, je  se b hem p ede lých let osv ila.

Partnerskými projekty byl prokázán význam spolupráce a byly navázány osobní vztahy nejen

mezi radnicemi, ale i mezi sportovci a kolami. M sto rozvoj partnerství podporuje ve sférách

kultury, um ní, sportu, kolství, podnikání a spole enských vztah . M sto má od roku 1990

uzav enu partnerskou smlouvu s nizozemským m stem Bussum, od roku 2001 s ernohorskou

Budvou, od roku 2003 se slovenskou adcou, od roku 2005 s bulharským Sevlievem a se

srbským akem. Pravideln  se konají konference partnerských m st na aktuální témata a o

mo nosti vyu ití fond  EU na financování partnerské spolupráce.

2.3.2. Analýzy a et ení  v souvislosti se strategickými zám ry rozvoje m sta

2.2.2.1. Situa ní analýza

Místní ásti m sta Vala ské Mezi í

sto má dev t místních ástí (m sto, Byninu, Hrachovec, Ju inku, Krásno nad Be vou,

Krhovou, Lhotu, Podlesí, Poli nou) a deset katastrálních území (Podlesí má dv  - K ivé a Br ov).

Obrázek . 2-2 Mapa místních ástí m sta Vala ské Mezi í

Zdroj: Rozvojová agentura Via o.p.s.

Ekonomické ukazatele m sta Vala ského Mezi í

Ekonomická aktivita obyvatelstva, míra nezam stnanosti a její p edpokládaný vývoj

Z výsledk  S ítání lidí, dom  a byt  v roce 2001 vyplynulo, e z obyvatel m sta bylo 51 %

obyvatel ekonomicky aktivních a 46,2 % m lo zam stnání. V období listopad 2003 – íjen 2007
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po et uchaze  a zájemc  o zam stnání ve m st  postupn  klesal. Nejvíce dosa itelných

uchaze  a zájemc  o zam stnání bylo na po átku roku 2004, odkdy po ty postupn  klesaly.

Nejvýrazn í pokles je v roce 2007, kdy se mezi lednem a íjnem 2007 sní il po et o necelých

36 %. O ivení na trhu práce p ineslo sní ení nezam stnanosti. Na po átku roku 2004 byla míra

nezam stnanosti p es 12 %, na po átku roku 2007 u  byla pod úrovní 10 %. Nejvýrazn í pokles

byl v roce 2007, vzhledem k makroekonomickému vývoji zlep ování na trhu práce, které lze

ekávat i v roce 2008, a je  ovlivní tvorba nových pracovních míst v pr myslové zón  Le ná.

Graf . 2-1  Po et dosa itelných uchaze  a zájemc  o zam stnání v období 11/2003 –
10/2007 (v po tu osob) a porovnání Vala ského Mezi í s m stem Vsetín

m in 956 k 10/2007
V ala s k é M ezi í

m ax 1700 k 02/2004
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Graf . 2-2 Míra registrované nezam stnanosti (v %) v období 11/2003 – 10/2007 a
porovnání Vala ského Mezi í s m stem Vsetín
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Pr myslová zóna Le ná a pr myslové areály ve m st

Pr myslová zóna m sta má rozlohu 53,9 ha a le í na katastru obce Le ná. In enýrské sít

jsou p ivedeny k hranici pr myslové zóny a dobudování závisí na obsazení investory.

V sou asnosti je v pr myslové zón  jedna spole nost a p edpokládá se, e v roce 2008 zahájí

výstavbu dal ích 7 spole ností. Vyu ití zóny souvisí s dokon ením rychlostní komunikace I/35,

která p edstavuje významné napojení na dal í hlavní tahy a í problém její dopravní

obslu nosti. D le itá je podpora obyvatel Le né, proto e investo i d íve nará eli na jejich odpor

zejména kv li ekologické zát i. Mezi ostatní pr myslové areály na území m sta Vala ského

Mezi í pat í nap . Kouty, Za ovská, Deza – Cabot nebo areál na ulici Palackého.

Nejvýznamn í podniky ve m st  - akciové spole nosti a spole nosti s ru ením omezeným

- Akciové spole nosti - Bá ské projekty, DEZA, MP Krasno, KRASSPOL, Nemocnice

Vala ské Mezi í, PWO UNITOOLS, SCHOTT CR a UNITOOLS PRESS CZ.

- Spole nosti s ru ením omezeným - CS Cabot, ALPINE CZ, BLANKYT PLUS a SPEDOS.

Hospoda ení m sta

Lze konstatovat, e ekonomické hospoda ení Vala ského Mezi í je zdravé a bez tendencí

k finan ní nestabilit . V období let 2003 – 2006 je analýze podroben vývoj t chto ukazatel :

Provozní p ebytek zmen ený o splátku jistin

sto z provozního p ebytku (rozdíl b ných p íjm  a b ných výdaj ) mohlo v letech 2003

– 2006 bez problém  pokrýt splátku jistin a zbytek prost edk  pou ít na investice do rozvoje.

Financování

Nejvy í p ijatou p ku získalo m sto v roce 2003 ve vý i 47 209 tisíc K , p em  p ky

se ka dým dal ím rokem sni ovaly a v roce 2006 byla p ka nulová. Tomuto vývoji odpovídá i

financování (rozdíl mezi p ijatou p kou a splátkou jistin), které je kladné jen v roce 2003.

Ukazatel dluhové slu by

Ukazatel dluhové slu by (pom r dluhové slu by a dluhové základny) je ve v ech

sledovaných letech v bezpe ném pásmu pod 30 %.

Pom r dluhové slu by k b ným p íjm m

I tento ukazatel je ve v ech sledovaných letech v bezpe ném pásmu pod 20 %.
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Tabulka . 2-4 Vývoj hospoda ení m sta v letech 2003 – 2006 (v tis. K  a %).
Polo ka 2003 2004 2005 2006
Da ové p íjmy 221 694 237 095 280 261 283 345
Neda ové p íjmy 43 608 44 695 55 419 45 179
Provozní dotace 197 125 199 562 97 246 104 009

né p íjmy 462 427 481 352 432 925 432 533
Kapitálové p íjmy 168 743 87 678 113 852 51 218

íjmy 631 170 569 030 546 777 483 751
né výdaje 401 350 403 645 347 172 361 200

Kapitálové výdaje 250 061 99 586 146 383 116 626
Výdaje 651 411 503 231 493 555 477 826
Saldo bez financování -20 241 65 799 53 222 5 925
Uhrazené splátky 11 992 29 823 40 481 32 432

ijaté p ky 47 209 7 906 5 649 0
Financování 35 217 -21 917 -34 832 -32 432
Celkové p íjmy 678 379 576 936 552 426 483 751
Celkové výdaje 665 344 533 186 556 206 511 116
Úplné saldo 13 035 43 750 -3 780 -27 365
Provozní p ebytek (PP) 61 077 77 707 85 753 71 333
Rozdíl PP a splátky jistiny 49 085 47 884 45 272 38 901
Dluhová základna 350 099 374 579 429 662 427 517
Dluhová slu ba 15 167 32 911 44 799 34 005
Ukazatel dluhové slu by 4,33% 8,79% 10,43% 7,95%
Dluhová slu ba / b né p íjmy 3,28% 6,84% 10,35% 7,86%

Zdroj: Rozbor hospoda ení M sta Vala ské Mezi í 2003 – 2007 (9/2007)

Ob anská vybavenost m sta Vala ského Mezi í

Technická vybavenost m sta

Technická vybavenost je úplná, v nových bytových lokalitách jsou in enýrské sít  budovány.

Domovní a bytový fond ve m st

Z výsledk  S ítání lidu, dom  a byt  v letech 1970 a  2001 je patrné, e po et obydlených

dom  vzrostl ve Vala ském Mezi í o celkem 10,9 % mezi lety 1970 a  2001. Pr rné stá í

dom  je 41 let a tém  1 700 byt  je se 4 a více pokoji.

Metropolitní sí  ve Vala ském Mezi í

Metropolitní sí , slou ící k propojení objekt  ve ejné správy, komer ních subjekt  i

domácností, byla dokon ena v roce 2007 za ú elem rozvoje internetové infrastruktury. Sí

vyu ívá optických kabel , s jejich  ulo ením do zem  se po ítalo u  p i rekonstrukci systému

centrálního zásobování teplem p ed sedmi lety. Podstatnou ást náklad  p evy ujících 17 milion

korun pokryly evropské fondy. Na metropolitní sí  je p ipojeno ve m st  okolo 1350

po íta ových jednotek, p em  minimální po et ur ený podmínkami ud lení evropské dotace
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byl 1 200 aktivních p ípojek. M sto se nyní za alo zabývat i propojením metropolitní sít  do

místních ástí a proto si od spole nosti Numeri, která si metropolitní sí  na p t let pronajala,

vy ádala p edlo ení finan ní rozvahy na zavedení do místních ástí.

koly a kolská za ízení ve m st

Mate ské koly

Ve m st  je dev t mate ských kol, soust edících se na rozvoj vlastních koncepcí podle

vlastních vzd lávacích program  vycházejících z rámcového vzd lávacího programu.

Základní koly

Základních kol je ve m st  v sou asné dob  celkem osm, z toho u esti je z izovatelem

sto, jedna je církevní - z izovatelem je Arcibiskupství olomoucké a jedna je  speciální

základní kola z ízena Zlínským krajem. Ve m st  se nachází i mate ská, základní a st ední kola

pro sluchov  posti ené z ízena Ministerstvem kolství, mláde e a t lovýchovy.

St ední koly

Ve m st  existuje pom rn iroká nabídka p íle itostí zaji ovaná st edními kolami, na

po átku roku 2007 zde bylo 6 st edních kol. Z izovatelem st edních kol je Zlínský kraj.

Vy í odborné a vysoké koly

Ve  m st  je  v  sou asnosti  jedna  vy í  odborná  kola  se  zam ením  na  ekonomiku  a

informatiku jako sou ást Obchodní akademie. Vysoké koly poskytují ve m st  bakalá ské

studijní programy Ekonomickou fakultou V B – TUO a Univerzitou Palackého v Olomouci

na Obchodní akademii. Od akademického roku 2008/2009 se p ipravuje z ízení pobo ky a

otev ení bakalá ských program  Fakultou stavební VUT v Brn .

Kulturn  spole enská za ízení a vy ití

Analýzou sou asného stavu kultury, kulturních za ízení, objekt , klub , spolk , organizací,

je kulturní vy ití Vala ského Mezi í pom rn  rozmanité. Nejv ím za ízením ve m st  je

Kulturní za ízení M sta Vala ské Mezi í, které má k dispozici M-klub se 150 místy, velký sál s

310 místy, kino Sv t s 306 místy, letní kino, galerii v budov  kina Sv t, galerii v M - klubu a

divadelní kavárnu s galerií. Dal ími kulturními institucemi, za ízeními a prostory  ve Vala ském

Mezi í disponují Gobelínová a kobercová manufaktura, Muzeum regionu Vala sko Vsetín v

zámku Kinských, m stská knihovna,  hv zdárna, kulturní domy v místních ástech, sýpka, kaple,

st edisko volného asu „Dome ek“, restaurace, zimní stadion a církevní budovy.
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Ve m st  se tradi ní akce konají desítky let. Nejstar ími jsou Moravský festival poezie,

Ba ovský bál, Vala ský palí ek, Krásenský zvone ek, Den D tí, Literární sout  Mirka Kabely,

Mezinárodní festival cimbalist  apod.. Dal í významné akce jsou Gulá fest, Babí léto, Kulturní

léto, Mate inka, Hrachovka a dal í.

Sportovní vy ití

Ke sportovnímu vy ití slou í n kolik areál  (krytý zimní stadion, letní koupali , tenisové

kurty, tenisová hala, ku elna, bowlingové dráhy, squashová h , atletický stadion a nov

vybudovaná víceú elová h ). V roce 2006 byla zapo ata výstavba krytého bazénu. M sto

ispívá ke zkvalitn ní podmínek sportovního vy ití svých ob an  rozd lováním finan ních

prost edk  mezi neziskové organizace. Nej ir í základnu má T lovýchovná jednota.

Cestovní ruch ve m st  Vala ské Mezi í

Ve Zlínském kraji pat í Vala ské Mezi í do turistické destinace Vala sko. Vala sko

reprezentuje p t mikroregion  (Ro novsko, Vala skomezi sko - Kele sko, Vsetínsko,

Hornovsacká dráha, Hornolide sko) a d lí se na oblasti s vysokým potenciálem cestovního ruchu

(území pov ených ú ad  Ro nova pod Radho m a Karolinka) a ostatní oblasti.

Lokaliza ní podmínky cestovního ruchu

Analýza turistického ruchu je konstruována v závislosti na tzv. lokaliza ních podmínkách,

je  umo ují rozvíjení aktivit cestovního ruchu v ur itém území na základ  "nabídky" území.

Krajinný potenciál

sto le í v p edh í významných horských celk  Moravy, kterými jsou Moravskoslezské

Beskydy, Hostýnské vrchy a Javorníky. Na území m sta se stékají  Vsetínská a Ro novská Be va

v  eku  Be vu.  Oblasti  s  nejv ím  krajinným  bohatstvím  kraje  se  nachází  mimo  m sto  a

Mikroregion Vala skomezi sko – Kele sko, ale jsou snadno dostupné.

Podíl potenciálních rekrea ních ploch na celkovém území

íhodnost oblasti pro cestovní ruch je vyjád eno podílem potenciálních rekrea ních ploch na

celém území dané oblasti. Plochy vyu itelné pro rekreaci je 52,71 %. Rozp tí od 35 do 54,9 % je

vyhodnocováno jako venkovská krajina s pr rnými podmínkami pro cestovní  ruch.

Kulturn  historický potenciál

sto spadá do národopisn  – kulturní oblasti Vala sko, typické folklorem vycházející z

vala ské kolonizace, charakteristické p edev ím pastevectvím a sala nictvím. Vala sko má tradicí
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produkt  (slivovice, kolá e "frgály", ov í produkty atd.). Centrem folkloru je snadno dostupné

Vala ské muzeum v p írod  v Ro nov  pod Radho m. Z architektonického pohledu se ve m st

nachází památky pro cestovní ruch, kterými jsou zámek erotín , zámek Kinských, Farní kostel

Nanebevzetí Panny Marie, Kostel sv. Trojice, Kostel sv. Jakuba v ího, Krásenská radnice,

Barokní sochy na Masarykov  ulici, Ústav pro sluchov  posti ené, Hv zdárna, Památník v parku

Abácie, Sloup Panny Marie a Socha sv. Floriána.

Realiza ní podmínky

Realiza ní podmínky umo ují uskute ovat nároky ú astník  cestovního  ruchu. D líme je

na p edpoklady dopravní ( asová dosa itelnost) a materiáln  technické, vyjád ené  ubytovacími,

stravovacími, sportovními, zábavnými a jinými za ízeními.

Intenzita turistické aktivity

Jedním z významných ukazatel  prostorové diferenciace cestovního ruchu území je

turisticko - rekrea ní funkce obce, vyjad ující intenzitu turistické aktivity  v dané destinaci.

Vyjad uje se pom rem po tu dvou populací, a to nav vující  a nav vované.

Tabulka . 2-5  Turisticko – rekrea ní funkce m sta Vala ského Mezi í (v po tu)

Obec Po et l ek v hromad.
ubytovacích za ízeních

Po et l ek
v soukromí

Turist. a rekr.
ka celkem Po et obyvatel Turisticko-

rekrea ní  funkce

Vala ské  Mezi í 477 95 572 27332 2
Zdroj: Ak ní plán cestovního  ruchu pro oblast Vala sko, Vsetín 2007

Hodnota turisticko rekrea ní funkce m sta Vala ského Mezi í je ozna ována jako malá. Je

nutné ale p ihlédnout k dal ím skute nostem (vyu ití l ek, forma cestovního ruchu, sezónnost).

Volno asová infrastruktura ve m st  a jeho okolí.

Hlavní volno asovou  infrastrukturou ve m st  je tenisový areál, letní m stské koupali ,

krytý aquapark (je  bude otev en v polovin  roku 2008), zimní stadion a letní stadion s

atletickým areálem. Pro okres Vsetín je vytvo ena Zlínským krajem pasportizace turistické

infrastruktury obsahující  t i okruhy (ly ská st ediska, golfová h  a koupání).

Cyklistická infrastruktura na území Mikroregionu Vala skomezi sko - Kele sko

Mikroregionem prochází 12 zna ených cyklistických tras. M stem samotným  prochází trasy

Jihlava – eský T ín, Vala ské Mezi í – Velká Lhota - Ro nov pod Radho m, Podlesí –

Výstrkov a Vala ské Mezi í – Lázy. Neprochází jím tedy ádné významné cyklostezky, ale

v plánu je páte ní cyklostezka spojující Vsetín, Vala ské Mezi í a Ro nov pod Radho m.
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Náv vníci mohou vyu ít tzv. Vala ský cyklobus, jezdící na trase Vala ské Mezi í – Bumbálka

a Velké Karlovice – Ro nov p. Radho m, s kapacitou 29 osob a 25 jízdních kol.

Doprava a dopravní obslu nost m sta Vala ského Mezi í

Silni ní motorová doprava a elezni ní doprava

- Dostupnost m sta

Kostru silni ní dopravy tvo í sí  silnic I. t ídy dopln ná o silnice II. a III. t ídy. Silnice I. t ídy

jsou nadregionální v majetku státu. Silnice II. a III. t ídy jsou majetkem kraje. Místní a ú elové

komunikace spojují plochy a objekty místního významu se sítí silnic. Jejich vlastníkem je

zpravidla m sto. Proto e Vala ské Mezi í je d le itou silni ní k ovatkou v severní ásti

Zlínského kraje a napojení m sta na západ R je nevyhovující, bude nutné vybudovat kvalitní

napojení na silni ní sí R, bez kterého nemá m sto pro investory atraktivitu. V územním plánu

je návrh zatím nerealizovaného západního obchvatu m sta.

- Dopravní zatí ení

Dopravní zatí ení se neustále zvy uje a tím i negativní vliv na ivotního prost edí. Dopravní

situace z hlediska plynulosti je ve pi kách dlouhodob  neúnosná. Pr jezd m stem ve sm ru od

Hranic na Morav  do Vsetína m e trvat i hodinu, p em  normáln  trvá 10 minut. Intenzita

dopravy stále roste (v letech 1990 - 2005 o více ne  160 %).

- Bezpe nost a nehodovost

Ke zvý ení bezpe nosti dopravy do lo vybudováním okru ních k ovatek, z ízením záliv  pro

zastávky autobus  mimo jízdní pruhy silnice I/35, bezpe nými p echody p es silnici navázaným

na nové chodníky, p echody se st edním d lícím ostr vkem, zdokonalováním pasivního systému

bezpe nosti m i rychlosti, zpomalova i na p echodech i retardéry. Pr rn  se ve Vala ském

Mezi í v etn  místních ástí stane ro  422 nehod. Nejv í nehodovost je ve m st , v Krhové

a v Podlesí. Ze t í tvrtin  je p inou nehod zp sob jízdy.

- elezni ní doprava

sto je d le itou elezni ní k ovatkou, kterou vede dvoukolejná elektrifikovaná tra  z Hranic

na Morav  do SR, jednokolejné trat  z Kojetína do Ostravy a tra  do Ro nova p. Radho m.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


36

ivotní prost edí ve m st  Vala ské Mezi í

Druhy pozemk

Celková vým ra území má velikost 5 457,5 ha, z eho  46,2 % je zem lská p da. Orná

da má rozlohu 1 431,3 ha. Vala ské Mezi í samotné tvo í 1,38 % vým ry celého Zlínského

kraje. Zastav né plochy tvo í 3,5 % z celé vým ry zastav ných ploch ve Zlínském kraji. U

ovocných sad  a zahrad je to 3,32 % z celkové vým ry ovocných sad  a zahrad Zlínského kraje.

Ve ejná zele

V souvislosti s investi ními akcemi ve m st  (nap . stavba krytého bazénu, akce istá eka

Be va,  oprava  silnice  a  stavba  chodníku  a  cyklostezky  v  kasárnách)  do lo  ve  m st  k

rozsáhlej ímu kácení d evin, které bylo kompenzováno provedením náhradních výsadeb. Ve

st  ubývá ploch pro náhradní výsadby vzrostlých strom . Je nutné zpracování koncepce zelen

v návaznosti na územní plán a do budoucna profesionální pé e o zele .

Lesní hospodá ství

sto vlastní 723 ha lesa na p ti katastrálních územích. Lesy jsou pronajaty spole nosti

stské lesy a zele , s.r.o.. Vým ra les  se zvy uje, na em  má nejv í podíl dota ní politika

Ministerstva zem lství R. V rámci správního území iní ro  nár st n kolika hektar

zalesn né zem lské p dy. Lesy ve správním území Vala ského Mezi í zasahují do

Hostýnských, Vsetínských vrch , Javorník , Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny, Kele ské

pahorkatiny a Hornomoravského úvalu. Nejv í oblast Hostýnsko – Vsetínské vrchy a Javorníky

mají lesnatost 52,3 %. P eva ující jsou jehli naté d eviny a stá í porost  je mezi 60 a 100 lety.

Vodní toky

Jak ji  bylo uvedeno je m sto v povodí Vsetínské a Ro novské Be vy. V pr hu let mírn

roste vodnatost v tocích Be vy, související se stoupajícími ro ními srá kovými úhrny. Na ja e se

podílí na vodních stavech rychlé odtávání. Ro ní srá kové úhrny bývají obvykle v rozmezí 600

 800 mm. Kv li povodním byl vypracován Povod ový plán.

Stav ovzdu í

Jak ji  bylo eno kvalita ovzdu í se postupn  zlep uje. Z rozptylové studie a následného

ení provád ného od 90. let a  do sou asnosti plyne, e kolem m sta se významn ji projevuje

vliv pr myslového podniku DEZA, a. s. hlavn  zvý enými koncentracemi polycyklických

aromatických uhlovodík . Lokální topeni  spalující tuhá paliva mají vliv na výrazné zhor ení

kvality ovzdu í v obcích, stejn  jako automobilová doprava. Východiskem je tlak na plynofikaci.
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Odpadové hospodá ství

Je p íznivé, e produkce komunálních odpad  v období 2002 - 2005 celkov  poklesla a

zvý il se podíl separovaného odpadu. Problémem je stavební odpad, proto e chybí za ízení na

jeho úpravu, zpracování a následné vyu ití. Z hlediska odvozu odpadu je nyní uzav ena m stská

skládka komunálních odpad , kterou je nutné rekultivovat. Nyní je u ívána skládka v ivoticích

u Nového Ji ína. V rámci odkanalizování bylo ke konci roku 2005 na kanalizaci napojeno 90,69

% obyvatel, co iní nár st napojených obyvatel o 1,5 % oproti roku 2004, kdy rostou i náklady

na jejich u ívání - cena sto ného v období let 2003 - 2005 stoupla o 30 % (Jan álek, 2007).

2.3.3. Dotazníkové et ení z kv tna 2007

Smyslem dotazníku bylo dát mo nost vyslovit sv j názor na dal í rozvoj m sta co

nejv ímu po tu ob an .  Zárove  bylo tím umo no ka dému se na tomto rozvoji podílet

v rámci akce „Vize a strategie rozvoje m sta Vala ského Mezi í do roku 2025“, která m la být

st ejním podkladem pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje m sta z roku 1999.

Otázky pro dotazník formulovala pracovní skupina slo ená z lidí nejen z radnice. Krom

otázek týkajících se budoucnosti m sta m li respondenti mo nost zamyslet se i nad dal ími

problémy b ného ivota ve m st . Dotazník obsahoval n kolik ástí, je  se sna ily postihnout

zné oblasti související se ivotem ve m st , kterými jsou doprava, velké investice, rozvoj

sta, ekonomická situace, volný as a kultura. Sb rná místa pro dotazník byla na ur ených

místech po celém území m sta v etn  v ech místních ástí. Podrobné vyhodnocení tohoto

dotazníkového et ení je v p íloze k této diplomové práci .1. Zde jsou dále v textu uvedeny jen

klí ové výstupy z tohoto výzkumu.

Klí ové výstupy z dotazníkového et ení

Nejv ími p ednostmi m sta jsou zdravotní pé e, p írodní zajímavosti a dopravní

dostupnost. Ve m st  schází cyklostezky, krytý bazén, p í, b ecké i in-line stezky,d tská

, koncerty, divadelní p edstavení, obchvat, parkování, vylou ení tranzitní t ké dopravy,

údr ba komunikací, úklid a po ádek, dostatek ve ejné zelen , údr ba chodník  a startovací byty.

Nám ty na zlep ení

V ekonomickém rozvoji m sta je nutná podpora drobného a st edního podnikání, rozvoj

slu eb pro ob any, podpora technologií etrných k ivotnímu prost edí, rozvoj cestovního ruchu a

rozvoj pr myslové zóny. Respondenti doporu ili, aby se více ne  d íve „utrácelo“ z rozpo tu
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sta za zlep ení ivotního prost edí, za zm nu dopravní situace ve m st , za ve ejný po ádek a

za vytvo ení pracovních míst. Dále doporu ili, aby se stejn  jako d íve „utrácelo“ za kolství,

sociální slu by, sport, rekreaci, volný as, bydlení, cestovní ruch a pé i o historické památky.

Preferovány v rozvoji m sta by m ly být istota a ivotní prost edí, doprava a zam stnanost.

Nejd le it ími investi ními projekty ve m st  jsou vybudování obchvatu m sta, vybudování

sít  cyklostezek, revitalizace zámku Kinských a rekultivace skládky Hrachovec.

Doporu enými diskusními tématy o strategickém plánu m sta byly navrhovány ivotní

prost edí, doprava, istota  m sta a ekonomická situace a nezam stnanost (Odbor územního

plánu, stavebního ádu a regionálního rozvoje M Ú Vala ské Mezi í, 2007).

2.3.4. Analýzy SWOT

Principem SWOT je pojmenování p edností a slabin m sta a posouzení p íle itostí a rizik

v jednotlivých oblastech. Zd razn ním silných a odstra ováním slabých stránek vzr stá

pravd podobnost realizace p íle itostí a omezení rizik. Analýza je aktuální po omezenou dobu,

nebo  podléhá vývoji v závislosti na ekonomickém a spole enském rozvoji m sta, regionu i R.

Ní e je zobrazena SWOT analýza zahrnující t i nejvý e polo ené silné stránky, slabé stránky,

íle itosti a hrozby u ka dé oblasti. Podrobná analýza je p ílohou .2 k této diplomové práci.

2.3.4.1. Oblast kolství, kultury a sportu

Silné stránky

- dostate ná kapacita mate ského a základního kolství,

- dostatek za ízení pro volno asové aktivity d tí,

- iroký výb r obor  st edního kolství.

Slabé stránky

- nedostate ná kapacita a vybavenost pro ubytování student ,

- vysoká energetická náro nost kol i kulturních za ízení a náklady na provoz,

- stav kol a kulturních a sportovních za ízení vy adující finan  náro né rekonstrukce.

íle itosti

- dal í vyu ití informa ních technologií ve kolách, knihovnách a informa ních centrech,

- vyu ití lidského potenciálu k rozvoji vzd lávání, kultury, sportu a rozvoje m sta,

- zefektivn ní systému základního kolství ve m st  (finan ní a kapacitní).
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Hrozby

- zhor ení kvality kolství, kultury a sportu ve m st ,

- pokles zájmu o nabízené studijní p íle itosti,

- nezískání dotací pro zlep ení kvality vzd lávání, kultury a sportu (Jan álek, 2007).

2.3.4.2. Oblast ivotního prost edí a infrastruktury

Silné stránky

- dostatek kvalifikovaných odborník  na problematiku ivotního prost edí,

- kvalitní zaji ní úklidu ve ejných ploch,

- kvalitní zaji ní svozu a zpracování odpad , úklid ve ejných ploch.

Slabé stránky

- existence výrazných zne ovatel  (velkých podnik ) na území m sta a v jeho okolí,

- zne né ovzdu í,

- vysoká energetická náro nost objekt  v majetku m sta i ob an .

íle itosti

- sní ení stávající zát e na ivotní prost edí,

- sní ení energetické náro nosti objekt  v majetku m sta i ob an ,

- podpora vyu ití obnovitelných zdroj  energie.

Hrozby

- ohro ení zdraví obyvatel zne ním ivotního prost edí,

- ohro ení zdraví a majetku obyvatelstva p i nerealizaci protipovod ových opat ení,

- zhor ení ivotního prost edí v p ípad  ne ení dopravní zát e (Jan álek, 2007).

2.3.4.3. Oblast podnikání a zam stnanosti

Silné stránky

- pr myslová zóna Le ná v majetku a správ  m sta Vala ského Mezi í,

- vysoký potenciál pro podnikání a tvorbu zam stnanosti,

- vysoký podíl r znorodých slu eb na struktu e podnikání.

Slabé stránky

- chyb jící pracovní síla ve vybraných kvalifikacích,

- malá komunikace podnikatelského a ve ejného sektoru p i plánování rozvoje m sta.
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íle itosti

- optimální vyu ití pr myslové zóny Le ná k rozvoji podnikání a tvorb  zam stnanosti,

- zefektivn ní rekvalifikací dle pot eb trhu práce,

- zlep ení spolupráce st edního kolství s podnikatelskými subjekty (praktická výuka).

Hrozby

- nevyu ití potenciálu pr myslové zóny Le ná,

- odliv pracovní síly do hospodá sky siln ích region  z d vodu vy ích mezd,

- úbytek pracovní síly zap in n stárnutím populace (Jan álek, 2007).

2.3.4.4. Oblast zdravotních a sociálních slu eb

Silné stránky

- zdravotní za ízení - nemocnice, poliklinika, prakti tí léka i, stomatologové, specialisté aj.

- registrované sociální slu by - základní a odborné sociální poradenství, osobní asistence,

pe ovatelská slu ba, ranná pé e, denní stacioná e, sociáln  terapeutické slu by,

- aktivity související se sociální oblastí - koordinace volno asových aktivit pro d ti a mláde ,

svépomocné a preventivní aktivity, vzd lávání, osv ta.

Slabé stránky

- sociální slu by, které na území m sta nejsou registrovány - domovy pro osoby se zdravotním

posti ením, domovy pro seniory, chrán ná bydlení, odleh ovací slu by,

- nedostate ná bezbariérovost v centru m sta i jeho okolí,

- nedostatek finan ní podpory ze strany m sta.

íle itosti

- registrace pot ebných sociálních slu eb,

- zm na legislativy (mo ná novelizace Zákona o sociálních slu bách . 108/2006 Sb.),

- komunitní plánování jako nástroj k optimálnímu nastavení sociálních slu eb ve m st .

Hrozby

- úbytek pracovník  v sociálních slu bách jako d sledek sní ení nezam stnanosti,

- sou asná legislativa - nedostate ící systém financování sociálních slu eb,

- neúsp ch p i erpání dota ních prost edk  na podporu sociálních slu eb (Jan álek, 2007).
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3. Strategický plán rozvoje m sta Vala ské Mezi í
Strategický plán navazuje na Strategický plán rozvoje m sta Vala ské Mezi í z roku 1999.

3.1. Návrhová ást

3.1.1. Historie tvorby strategického dokumentu m sta

V letech 2004 – 2005 byly u in ny dva neúsp né pokusy o aktualizaci plánu z roku 1999. V

 roce 2004 ji m la provést Regionální agentura pro rozvoj St ední Moravy Olomouc a v roce

2005 Centrum pro komunitní práci St ední Morava. Poka dé byly výstupy nedostate né.

3.1.2. Tvorba nového strategického dokumentu
sto p istoupilo k tvorb  strategického dokumentu vlastními silami s tím, e mana erem

projektu byla radou m sta jmenována Ing. arch. Dagmar Vávrová, vedoucí odboru územního

plánování, stavebního ádu a regionálního rozvoje. Zde je nutno íci, e „mana er projektu je

klí ovou osobou projektového managementu, pod jeho  p ímým vlivem je ve keré projektové

ní“(Svozilová, 2006).

i p íprav  a zpracování dokument  projektu spolupracuje mana er s odd lením územního

plánování a regionálního rozvoje a do p ípravy a zpracování byl zapojen externí poradce Ing.

Du an tainer – TAINER Consulting, Hranice. V lednu 2007 schválilo zastupitelstvo m sta

zahájení prací na projektu „Vize a strategie rozvoje m sta Vala ského Mezi í“ ve spolupráci

s vý e uvedeným externím poradcem. M sto se rozhodlo rozd lit zpracování strategického

dokumentu do dvou etap, kdy:

- v I. etap  se aktualizuje „Projektový inkubátor“ jako závazný podklad pro p ípravu projekt

pro erpání dotací ze státních fond  a z fond  EU v období 2007-2013,

- ve II. Etap  projektu se zpracuje nový strategický dokument, který vydefinuje vizi a strategie

rozvoje m sta, stanoví strategické cíle  a následn  opat ení k jejich napln ní do roku 2025.

V roce 2007 bylo postupn  budováno institucionální zázemí. V ídící komisi za al na

zpracování projektu pracovat tým lidí, slo ený ze zástupc  m sta, radních, zastupitel , p edsed

výbor  zastupitelstva m sta, vedoucích odbor  m stského ú adu a externích odborník . S tím, e

jí byl vysv tlen základní rozdíl mezi strategickým plánem, který definuje pot eby rozvoje území

a územním plánem, který vyhledává vhodné plochy k uspokojení pot eb strategického plánu.
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Následn  byla vymezena jednotlivá témata, p i jejich  vymezení se vycházelo z názor len

ídící komise, situa ní analýzy a dotazníkového et ení. Dále byly pou ity v echny dostupné

výstupy provedených prací v uplynulém období a materiály zpracované a zaji né m stem. Na

základ  vý e zmín ných výstup  byly ídící komisí definovány ty i základní strategická témata:

- sto kultury, kolství a sportu (garantem je místostarosta Mgr. Ji í Pernický)

- Zlep ující se ivotní prost edí (garantem je starosta Ji í áste ka)

- sto podnikatel  (garantem je radní Ing. Jan Odstr il)

- Dostupné zdravotní a sociální slu by (garantem je místostarostka Mgr. Dagmar Lacinová)

ídící komise se poté rozd lila podle jednotlivých oblastí a odborností len  do subkomisí u

íslu ných strategických témat a na plánovaných setkáních navrhla jednotlivá opat ení

v dlouhodobém asovém horizontu. Bylo sjednáno, e jednání subkomisí a ídící komise se

budou prolínat a jednotlivá opat ení budou se azena dle priorit ím  bude vytvo en kvalitní

koncep ní materiál, který bude v souladu s nad azenými strategickými dokumenty na úrovni R,

kraje a s ROP St ední Morava (na období let 2007 - 2013) a p i zpracování ádostí o finan ní

prost edky z fond  EU. lenové ídící komise byli zárove  seznámeni s pravidly týmové práce a

vyzváni k závazku aktivní ú asti na projektu. Dále byl ustaven strategický tým, jeho leny byli

jmenováni garanti strategických témat, mana er projektu a externí poradce.

3.1.3. I. etapa projektu

Následn  bylo v dubnu 2007 stanoveno jaké je poslání aktualizace projektového inkubátoru a

vazba na strategický rozvoj m sta. Bylo také p edstaveno vzniklé motto „Vala ské Mezi í –

Vala ské Atény“ a vize „Krásné a isté m sto plné spokojených lidí“. Projekt byl nazván „Vize a

strategie rozvoje m sta Vala ské Mezi í do roku 2025“. Garanti jednotlivých subkomisí

v dubnu 2007 seznámili leny ídící komise s inností subkomisí a s rámcovými zám ry rozvoje

sta ve strategických tématech. V této fázi se témata roz ila o „Správu m sta“ navr ené

tajemníkem M stského ú adu. Od tohoto tématu se ale následn  ustoupilo.

3.1.4. Rámcové zám ry rozvoje m sta ve strategických oblastech

3.1.4.1. sto kultury, kolství a sportu

Oblast kolství a vzd lávání - M sto kolství a vzd lávání

- optimalizace a rozvoj p ed kolního, základního, st edního, vysoko kolského a celo ivotního
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vzd lávání, ve vazb  na dokument Zlínského kraje – „Dlouhodobý zám r vzd lávání a

vzd lávací soustavy ZK 2006 a pot eby pracovního trhu“,

- dobudování infrastruktury pro vzd lávání, výchovu a volný as,

- vytvo ení podmínek pro zachování um leckého, zájmového a celo ivotního vzd lávání.

Oblast kultury

- zkvalitn ní úrovn  podmínek pro kulturní vy ití ob an  m sta a spádové oblasti,

- optimalizace kulturní a spole enské nabídky m sta a spádových oblastí,

- zefektivn ní vynakládaných prost edk  na financování kultury.

Oblast sportu a volného asu

- dobudování sportovi  sportovních areál  a vytvo ení podmínek ke sportování ve ejnosti,

- podpora projekt  pro volno asové aktivity d tí a mláde e,

- zefektivn ní výdaj  na financování sportu a volno asových aktivit ve m st ,

- vyu ití náb í Be vy jako zóny volného asu a relaxace obyvatel m sta.

3.1.4.2. Zlep ující se ivotní prost edí

Oblast ovzdu í, zele  a voda

- zlep ování ovzdu í omezením vlivu dopravy, lokálních topeni  a velkých zne ovatel ,

- zlep ení údr by, zkvalitn ní a roz ení zelen ,

- istá eka Be va“,

- efektivní odpadové hospodá ství s d razem na t íd ní odpadu,

- environmentální osv ta a vzd lávání.

Oblast dopravy  - MHD, bezmotorová doprava, p í

- omezení tranzitní dopravy výstavbou obchvat ,

- efektivní hromadná doprava a sí  bezpe ných cyklostezek a chodník  jako alternativa osobní

automobilové dopravy,

- efektivní systém parkování ve m st .

Oblast urbanismu  - zachování lidského rozm ru zástavby

- humanizace panelových sídli ,

- dostavba m stských proluk,

- urbanizace pr tahu m sta,

- revitalizace náb í Be vy,

- citlivé propojení nové a historické zástavby.
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Oblast energetiky  - vícezdrojová a zodpov dná k ivotnímu prost edí

- efektivní roz ování soustavy CZT,

- podpora zavád ní ekologických zp sob  vytáp ní v místních ástech.

3.1.4.3. sto podnikatel

Oblast podpory podnikání

- podpora st edního a velkého podnikání (Le ná, Kasárna, Tesla, Sklárny, Deza),

- podpora drobného podnikání (nabídka pozemk  a zón pro drobné podnikání, slu by).

Oblast podpory zam stnanosti

- podpora zam stnanosti u soukromých podnikatel ,

- podpora vzniku „ve ejn  prosp ných“ pracovních míst,

- optimalizace st edního kolství dle pot eb a nabídky trhu práce.

3.1.4.4. Dostupné zdravotní a sociální slu by

Oblast zdravotních slu eb – dostupná a kvalitní zdravotní pé e a zdravý ivotní styl

- zachování a rozvoj spektra akutní, ambulantní i l kové zdravotnické pé e ve m st ,

- spoluú ast m sta na zachování, obnov  a rozvoji nemovitého i movitého majetku m sta,

- podpora zavád ní nových moderních technologií ve zdravotnické oblasti,

- podpora projekt  zam ených na prevenci vzniku a sni ování zdravotních rizik,

- podpora projekt  zam ených na zdravý ivotní styl.

Oblast sociálních slu eb – dostupné a kvalitní sociální slu by

- zachování sob sta nosti ob an  a jejich stávajícího ivotního stylu,

- rozvíjení schopnosti hendikepovaných ob an  vést samostatný ivot,

- sní ení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se zp sobem ivota osob sociáln

vylou ených nebo ohro ených sociálním vylou ením,

- zaji ní slu eb ob an m, jejich  situace vy aduje pomoc jiné osoby,

- zp ístupn ní ve ejných institucí ob an m s omezenou schopností pohybu a orientace,

- pln ní, monitoring pln ní cíl  a aktualizace komunitního plánu sociálních slu eb m sta,

- finan ní podpora organizací zaji ujících sociální slu by na objednávku m sta.
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3.1.4.5. Správa m sta

Oblast bezpe nosti (Policie R, M stská policie) – bezpe né m sto

- vytvá ení image Vala ského Mezi í jako bezpe ného m sta pro obyvatele i náv vníky,

- zvý ení spoluzodpov dnosti policist  i ob an  za bezpe í a zabrán ní vzniku kriminality,

- podpora programu spolupráce p íslu ník  m stské policie s obyvateli hlídkových okrsk  p i

ochran  majetku a ve ejného po ádku - community policing.

Oblast d ryhodné a efektivní správy m sta

- racionalizace organizací m sta a zkvalitn ní jejich ízení, zvý ení výkonnosti, zlep ení

vyu ívání lidských zdroj  a informa ních technologií – spolupráce na definování a realizaci

informa ní strategie jako rozhodujícího nástroje zlep ování kvality ízení a správy m sta.

3.1.5. Kritéria pro výb r a hodnocení projekt

ídící komisí byla dále odsouhlasena kritéria pro výb r a hodnocení projekt , která byla

ena dotazovacím systémem (je  jsou kompletn  uvedena v p íloze k této diplomové práci .3)

v p ti základních bodech:

- soulad projektu se strategickými zám ry m sta,

- ekonomické aspekty projektu,

- pot ebnost projektu,

- výstupy a dopady projektu,

- udr itelnost výstup  projektu.

3.1.6. Sm rnice pro hodnocení projekt

Cílem ve kerého projektového sna ení je vytvo ení ur itého unikátního produktu –

edm tu, slu by nebo jejich kombinace, která naplní o ekávání zadavatele projektu a p isp je

k dosa ení jeho strategického nebo taktického cíle, který souvisí s jeho vlastními aktivitami

(Svozilová, 2006).

Byla vyhotovena sm rnice pro hodnocení projekt , co  bylo ulo eno Ing. arch. Vávrové

Strategickým týmem. Sm rnice m la stanovit postupy zadávání, plánování, ízení, financování,

sledování a vyhodnocování projekt  v rámci Projektového inkubátoru tak, aby byly vybrány

pomocí schválené metodiky projekty k realizaci a za azeny do ro ního Ak ního plánu m sta.

Sm rnice - Projektové ízení byla sestavena za spolupráce tajemníka a vedoucích odbor
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stského ú adu (Odbor územního plánu, stavebního ádu a regionálního rozvoje M Ú Vala ské

Mezi í, 2007).

   Ú elem a cílem sm rnice je jednotné ízení projekt  m sta Vala ské Mezi í a stanovení

zásad ízení projektového týmu. Sm rnice obsahuje:

- vymezení základních pojm ,

- projektový cyklus,

- popis inností a postup  p i p íprav  a realizaci projekt ,

- ízení projekt  a ízení projektového týmu,

- odpov dnost a pravomoci,

- záznamy a dokumentace,

- ílohy, je  jsou základním výstupem sm rnice a p ílohou .4 k této diplomové práci.

3.1.7.  Pozastavení innosti subkomise M sto podnikatel

Na jednání ídící komise 21.6.2007 byla pozastavena innost komise M sto podnikatel ,

proto e len  subkomise je ze strany podnikatel  málo. Dal í postup bude cestou dotazník

podnikatelským subjekt m. lenové komise se mohli za lenit do zbývajících subkomisí.

3.1.8. Hodnocení projekt

Subkomise 1  -  M sto kolství, kultury a sportu

Investi ní projekty:

1. Litera – Knihovní a kulturní centrum Vala ské Mezi í

2. Informa ní systém památek ve m st  (budovy, sochy, turistické zajímavosti)

3. Revitalizace kolních areál  ( kolních budov, h  a sportovi )

4. Revitalizace zámeckého parku Kinských

5. Skate - park

Neinvesti ní projekty:

1. Marketing cestovního ruchu m sta a Mikroregionu Vala skomezi sko - Kele sko

2. Provoz IC Mikroregionu Vala skomezi sko - Kele sko

3. Provoz galerie Sýpka

4. Kulturní a vzd lávací st edisko v bývalé kapli zámku erotín

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


47

Subkomise 2 - Zlep ující se ivotní prost edí

Investi ní projekty:

1. Obchvat m sta Vala ské Mezi í – propojení I/35 a I/57

2. Revitalizace skládky (popis v dokumentu Priority m sta pro období 2007 – 2013)

3. istá eka Be va II

4. Vybudování vodovod  v místních ástech m sta Vala ské Mezi í (Hrachovec - Vichury)

5. Vybudování vodovod  v místních ástech m sta Vala ské Mezi í (Lhota - Ju inka)

6. Rekonstrukce dopravní infrastruktury sportovního areálu m sta Val. Mezi í (parkovi )

7. Dopravní obslu nost – vybudování lávky a mostu v areálu Kouty.

8. Propojení ulice M. Al e se silnicí II/150 p es komplex Abácie

9. Odkanalizování místních ástí neza azených do akce „ istá eka Be va“

10. Optimalizace M stské hromadné dopravy, vyu ití alternativních zdroj

Neinvesti ní projekty:

1. Program zlep ování kvality ovzdu í

Subkomise 4 - Dostupné sociální a zdravotní slu by

Investi ní projekty:

1. Bezbariérové Vala ské Mezi í

2. Domov pro seniory

3. Rekonstrukce bývalé LDN na Domov pro osoby se zdravotním posti ením

Neinvesti ní projekty:

1. Funk ní d m s pe ovatelskou slu bou s roz ením kapacity této stávající slu by

2. Koordina  - pracovní skupina pro oblast sociáln  patologických jev  u d tí a  mláde e

3. Komunitní plánování sociálních slu eb ve m st  – zpracování 2. plánu na roky 2011 – 2014

4. m na p l cesty – domy „Pod k ídly“

5. Podpora integrace d tí p ed kolního v ku z rodin ohro ených sociálním vylou ením

6. ízení pracovi kolního psychologa a speciálního pedagoga na základních kolách

7. Odleh ovací slu by

8. Roz ení kapacity osobní asistence lidem se zdravotním posti ením a senior m

9. íprava vzniku speciální t ídy M  pro d ti se zdravotním posti ením

10. Vzd lávání pracovník  sociálních slu eb jako nástroj zkvalitn ní sociálních slu eb

11. Sociáln  aktiviza ní slu by pro rodiny s d tmi
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12. Krizové poradenství, doprovázení pro ob ti katastrof – psychosociální a hmotná pomoc

13. Podpora integrace d tí se zdravotním posti ením do Z  a M

14. „Vím, kde mi mohou pomoci“  - Rozvoj informovanosti o sociálních slu bách

15. Cesta k práci

16. Preventivní a osv tové programy na kolách a pro ve ejnost

17. Terénní práce

18. Vytvo ení krizového ubytování pro ob ti katastrof

19. Slu by pro lidi s du evním onemocn ním

20. Slu by pro lidi bez domova – „Zp t do ivota“

21. Utajený byt pro ob ti domácího násilí a obchodování s lidmi

22. Rozvoj ob anského poradenství

3.1.9. II. etapa projektu

V ervnu 2007 byl stanoven také asový plán II. etapy projektu s tím, e p íprava na tvorbu

nového strategického dokumentu bude do konce srpna 2007, následn  bude stanoven postup a

metodika tvorby nového strategického dokumentu tak, aby vytvo ení nového strategického

dokumentu bylo do konce února 2008 a slavnostní uzav ení tvorby do konce b ezna 2008.

i zpracování strategického dokumentu se do lo k názoru, e pro vypracování dokumentu

samotného je nutno znát názor ve ejnosti na n které pal ivé problémy. Podrobn ji bylo

provedeno druhé dotazníkové et ení v m síci zá í 2007, jeho  vyhodnocení je v p íloze .5 k této

diplomové práci.

Na ídící komisi v b eznu 2008 byla p edstavena pracovní verze dokumentu „Vize a strategie

rozvoje m sta Vala ské Mezi í do roku 2025“. Pracovní verzi strategického dokumentu (která

je shrnuta v kapitolách 3.1.10. – 3.1.13) mají nyní mo nost p ipomínkovat lenové ídící komise.

3.1.10. Strategické cíle (zám ry)

Strategické cíle specifikují zám ry vedoucí k dosa ení strategických vizí, íkají kam by m l

sm ovat budoucí rozvoj Vala ského Mezi í, jaké by m sto m lo být v roce 2025, a to zejména:

- Rozvíjet historické a kulturní bohatství m sta a u init ho p ita livé pro obyvatele i turisty.

- Podporovat kolství s d razem na kvalitu vzd lávání a volno asové vy ití.

- Dbát na ochranu ivotního prost edí a zabezpe it kvalitní technickou infrastrukturu.
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- Vybudovat efektivní dopravní infrastrukturu ve m st  v etn  dopravní obslu nosti se

zam ením na bezpe nost a plynulost dopravy.

- Podporou podnikání a zam stnanosti vytvá et podmínky pro ekonomický r st m sta.

- Cílen  zkvalit ovat zdravotní a sociální slu by ve m st .

- Sledovat a brát na v domí názory obyvatel m sta týkající se jeho rozvoje a kvality ivota.

3.1.11. Strategické oblasti a opat ení

Na základ  analytické ásti strategického plánování byly identifikovány ty i strategické

oblasti, jejich ení je klí ové pro dal í rozvoj m sta. K t mto oblastem jsou vytvo eny

jednotlivé opat ení do roku 2013, která lze ozna it jako taktiku k dosa ení strategických cíl .

Vzhledem k tomu, e p i strategickém plánování vycházíme ze sou asnosti, je v ka dém

opat ení nejprve pojmenován výchozí stav. Jako východisko vedoucí k napln ní daného opat ení

je definován jasný cíl a  jsou stanoveny aktivity. Podle zam ení jednotlivých opat ení je ur ena

cílová skupina osob (subjekt ), které budou mít z napln ní cíle opat ení zejména u itek a cílové

území, co  je m sto Vala ské Mezi í. Pro napl ování cíle opat ení je nezbytné ur ení mo ností

financování jednotlivých projekt , které vyplývají z plánovaných aktivit. Obdobn  je stanoveno

asové rozp tí realizace, garant a organiza ní propojení. Identifikováním t chto údaj  je

ipraven rámec jak plnit stanovené cíle a p isp t tak p em  vizí ve skute nost.

3.1.12. Stanovení d le itosti a náro nosti strategických oblastí a opat ení

Po identifikaci nápln  jednotlivých strategických oblastí byla zhodnocena ídící komisí jejich

le itost p i realizaci strategického plánu. Zji ní po adí d le itosti strategických oblastí je

ite né k nastín ní postupu realizace strategického plánu a to i v kontextu mo ností rozpo tu

sta. Sou asn  je pot eba si i orienta  ur it a se adit d le itost a náro nost prací resp. nakolik

jsou jednotlivá opat ení d le itá a náro ná na realizaci z hlediska financí, asu a lidských zdroj .

Toho se zhostili lenové jednotlivých subkomisí strategických oblastí. U v ech opat ení je cílové

území realizace m sto Vala ské Mezi í, garantem je M sto Vala ské Mezi í a asové rozp tí

realizace je období let 2008 – 2013. Financování by m lo být zaji no z následujících zdroj

nebo jejich kombinace - M sto Vala ské Mezi í, významné firmy, sponzo i, Zlínský kraj, R,

EU a finance z EHP/Norska. Cílové skupiny jsou podle jednotlivých opat ení obyvatelé m sta a

okolí, domácí a zahrani ní turisté, áci, studenti, u itelé, podnikatelé a obyvatelé Mikroregionu.
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3.1.12.1. Strategická oblast „Kultura, kolství a sport“

Tato strategická oblast se komplexn  zam uje na kulturu, cestovní ruch, kolství,

vzd lávání, sport a volný as. í problematiku nabídky mo ností kulturních, sportovních a

jiných aktivit pro volný as obyvatel. Sou asn  zde pat í kvalita kolství a vzd lávání. Celý tento

sektor je velmi d le itý a p ímo ovliv uje spokojenost ob an . P ímá vazba je rovn  na

výchovu mladé generace. Reálnými p íle itostmi pro rozvoj m sta jsou zvy ování potenciálu

zahrani ních partnerských vztah  m sta, vyu ití architektonického bohatství ve m st  k rozvoji

kultury a cestovního ruchu, rozvoj kreativního lidského potenciálu ve vzd lávání, kultu e a

sportu. lenové subkomise zabývající se touto strategickou oblastí se zam ují na ení otázek

rozvoje kulturního ivota ve m st  s cílem p isp t k zatraktivn ní m sta a tím i zvý it cestovní

ruch. Zárove  je t eba ujasnit si vyvíjení aktivit vedoucí k zlep ení kvality kolství a vzd lávání.

Je nutné rozvíjet ve m st  zázemí pro sport a poskytnout tím zejména pro d ti a mláde  dostatek

mo ností jak aktivn  vyu ívat volný as. Strategická oblast „Kultura, kolství a sport“ obsahuje

tato opat ení:

- Kultura a cestovní ruch

- Rozvoj kolství a vzd lávání

- Sport a volný as

Opat ení – Kultura a cestovní ruch

Cílem opat ení je rozvíjet kulturn  - spole enský ivot ve m st  s nále itou propagací

historického a kulturního bohatství m sta a podporovat cestovní ruch.

Aktivity

- ijetí koncepce kultury,

- podpora údr by, obnova a rekonstrukce památek,

- zdokonalování m stského informa ního systému,

- udr ování tradic a podpora vzniku nových kulturn -spole enských akcí,

- zlep ovaní marketingu cestovního ruchu.

Opat ení – Rozvoj kolství a vzd lávání

Cílem opat ení je zlep ovat podmínky pro kvalitu kolního vzd lávání, pro áky a studenty a

vytvá et vzd lávací programy zam ené na dal í vzd lávání v ech skupin obyvatelstva..

Aktivity

- dokon it optimalizaci kolství,
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- podporovat moderní zp soby výuky na v ech stupních vzd lávacího systému,

- revitalizovat areály kol,

- motivovat obyvatele k celo ivotnímu vzd lávání,

- podporovat vytvá ení vzd lávacích projekt  pro ve ejnost,

- vyu ívat potenciál zahrani  partnerských vztah .

Opat ení – Sport a volný as

Cílem opat ení je roz it a zkvalitnit nabídku sportovního a volno asového vy ití ve m st .

Aktivity

- vybudování nových sportovních areál  pro atraktivní moderní sporty,

- revitalizovat plochy pro vyu ití volného asu d tí a mláde e,

- udr ování tradic a podpora vzniku nových sportovn -spole enských akcí,

- podpora stávajících a vytvá ení nových volno asových aktivit,

- vyu ívat potenciál zahrani  partnerských vztah .

3.1.12.2. Strategická oblast „Zlep ující se ivotní prost edí a infrastruktura“

Tato strategická oblast má dosti iroký záb r. í sni ování energetické zát e budov

v majetku m sta a tím budoucí úsporu energií resp. provozních náklad . Komplexn  se zam uje

na ochranu krajiny - zlep ení ovzdu í, vodních tok , ve ejné zelen  nebo nap . odpadového

hospodá ství. Proto e ivotní prost edí je velmi ovlivn no dopravou, í tato strategická oblast i

motorovou a bezmotorovou dopravu. Tato opat ení jsou zam ena na ení hustoty dopravy ve

st  a její bezpe nosti. Zárove  definuje aktivity pro rozvoj cyklistické a p í dopravy ve

st . Dále v této strategické oblasti je ena vybavenost m sta technickou infrastrukturou. Dále

velkými p íle itostmi pro rozvoj m sta jsou vybudování protipovod ové ochrany a zapojení do

krajského systému, obchvat m sta se sní ením koncentrace dopravy na hlavních tazích a

modernizace silni ní infrastruktury. Strategická oblast „ ivotní prost edí a infrastruktura“

obsahuje tato opat ení:

- Úspora energií

- Ochrana krajiny

- Motorová doprava

- Bezmotorová doprava

- Technická infrastruktura
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Opat ení – Úspora energií

Cílem opat ení je efektivní vyu ívání stávajících zdroj  energie a tepla a ekonomické vyu ívání

obnovitelných zdroj  energie.

Aktivity

- investovat do sní ení energetické zát e budov,

- podporovat ekologickou osv tu o mo nostech úspory energií v domácnostech,

- podporovat ekonomické vyu ívání obnovitelných zdroj  energie,

- respektovat Územní energetickou koncepci s ohledem na diversifikaci energetických zdroj .

Opat ení – Ochrana krajiny

Cílem opat ení je ochrana ivotního prost edí - istoty ovzdu í, vody a p dy ve m st  i okolí,

omezení rizika povodní a ekologická výchova ob an .

Aktivity

- sledování a analýza limit  místního zne ní,

- omezovat rizika povodní,

- zkvalitnit nakládání z odpady,

- odstra ovat staré ekologické zát e,

- zlep ovat správu ve ejné zelen  a lesního hospodá ství,

- podporovat ekologickou osv tu obyvatel.

Opat ení – Motorová doprava

Cílem opat ení je kvalitní dopravní napojení na celostátní silni ní sí , kvalitní dopravní

infrastruktura ve m st , plynulá a bezpe ná doprava.

Aktivity

- razn  prosazovat vybudování obchvatu m sta,

- zlep ovat stav místních komunikací,

- zdokonalovat systém pasivní bezpe nosti dopravy,

- roz ení nebo úprava parkovacích míst ve m st ,

- zkvalitnit systém MHD a motivovat obyvatele k jejímu vyu ívání.

Opat ení – Bezmotorová doprava

Cílem opat ení je zvý ení bezpe nosti pro chodce a cyklisty vybudováním ucelené sít  chodník

a zna ených cyklotras a cyklostezek ve m st  a okolí.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


53

Aktivity

- vybudování cyklotras, cyklostezek, aj. a doprovodné infrastruktury,

- vybudování chodník  ve v ech ástech m sta,

- vybudování nau ných cest a stezek pro p í.

Opat ení – Technická infrastruktura

Cílem opat ení  je ve kerá standardní technická infrastruktura dostupná pro obyvatele m sta.

Aktivity

- dobudování a údr ba in enýrských sítí ve m st ,

- rozvoj ploch a infrastruktury pro bytovou výstavbu,

- rozvoj a roz ování metropolitní sít .

3.1.12.3. Strategická oblast „M sto podnikatel  a zam stnanosti“

Tato strategická oblast je zam ena na malé a st ední podnikání a uplatn ní na trhu práce.

Oblast reflektuje na sou asné podnikatelské prost edí a interpretuje cíl a aktivity v problematice

rozvoje podnikaní ve m st . Vzhledem k nezbytné pot eb  podnikatel  zam stnávat schopnou a

kvalifikovanou pracovní sílu reaguje strategické plánování rozvoje m sta také na tento aspekt.

Reálnými p íle itostmi pro rozvoj m sta jsou optimální vyu ití pr myslové zóny Le ná k rozvoji

podnikání a tvorb  zam stnanosti, zlep ení spolupráce st edního kolství s podnikatelskými

subjekty ve m st  (tvorba systému praktické výuky v návaznosti na pot eby trhu práce), zlep ení

propagace m sta (resp. r st pov domí okolí o slu bách a pr myslu ve m st ), zlep ení spolupráce

podnikatelského a ve ejného sektoru p i rozvoji m sta aj. Strategická oblast „M sto podnikatel  a

zam stnanosti“ obsahuje tato opat ení:

- Malé a st ední podnikání

- Uplatn ní na trhu práce

Opat ení – Malé a st ední podnikání

Cílem opat ení je vhodné vyu ívání mo nosti podpory v podnikání a slu bách k r stu prosperity.

Aktivity

- podpora investic do infrastruktury pro podnikání,

- spolupráce ve ejného a podnikatelského sektoru na rozvoji m sta.

Opat ení – Uplatn ní na trhu práce (ve spolupráci s Ú adem práce Vsetín)

Cílem opat ení je pomoc pro zájemce o uplatn ní na trhu práce tak, aby spl ovali kvalifika ní

edpoklady a m li zabezpe eno zázemí pro vzd lávání reflektující vývoj na trhu práce.
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Aktivity

- zdokonalování systému rekvalifikací a vzd lávání pro uchaze e o zam stnání,

- podpora rozvoje poradenského a vzd lávacího systému v návaznosti na pot eby trhu práce.

3.1.12.4. Strategická oblast „Dostupné zdravotní a sociální slu by“

Tato strategická oblast je cílena na komplexní rozvoj sociálních a zdravotních slu eb.

Sou ástí této oblasti je stanovení optimálního nastavení systému sociálních slu eb po roce 2010

se zam ením na zdravý vývoj jednotlivce. Zárove  jsou stanoveny cíle v rozvoji zdravotních a

sociálních slu eb. Vzhledem k uplatn ní rovných p íle itostí jsou stanoveny i aktivity pro

zaji ní bezbariérového m sta v budoucnu s cílem ozna ení Vala ského Mezi í jako „M sta

bez bariér“. Dal ími p íle itostmi jsou podpora celo ivotního vzd lávání jako nástroj prevence

sociálního vylou ení, rozvoj dobrovolnictví, existence ochotných sponzor  a dárc , nastavení

transparentního systému financování sociálních slu eb ve m st . Strategická oblast „Dostupné

zdravotní a sociální slu by“ obsahuje tato opat ení:

- Plán zdraví a komunitní plánování

- Zvy ování potenciálu zdraví obyvatelstva a prevence sociáln  patologických jev

- Kvalita a dostupnost zdravotních slu eb

- Kvalita a dostupnost sociálních slu eb

- Bezbariérové m sto

Opat ení – Plán zdraví a komunitní plánovaní

Cílem opat ení je ujasnit a specifikovat koncepci zdravého rozvoje jednotlivce, vytvo it efektivní

sí  sociáln -zdravotních slu eb a zvý it jejich úrove  ve m st  a zmírnit tím sociální

znevýhodn ní a sociální exkluzi u specifických skupin obyvatelstva.

Aktivity

- zaji ní informovanosti ve ejnosti v sociální a zdravotní oblasti,

- vytvo ení fungující sít  sociálních a souvisejících slu eb,

- nastavení systému efektivního financování sociálních slu eb,

- podpora rozvoje komunitního ivota.

Opat ení - Zvy ování potenciálu zdraví obyvatelstva a prevence sociáln  patologických jev

Cílem opat ení je dosáhnout zvý ení potenciálu zdraví obyvatelstva a minimalizovat p iny

vzniku sociáln  patologických jev  i jejich dopadu.
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Aktivity

- podporovat výchovu ke zdravému ivotnímu stylu,

- vytvá et podmínky pro innost v ech subjekt , které se zabývají preventivními aktivitami,

- zkvalitn ní koordinace a kontroly prevence sociáln  patologických jev .

Opat ení – Kvalita a dostupnost zdravotních slu eb

Cílem opat ení je zvy ovat kvalitu a dostupnost zdravotních slu eb ve m st  se zam ením na

individuální pot eby klient . Dále je cílem dosáhnout zvý ení potenciálu zdraví obyvatelstva a

minimalizovat p iny vzniku sociáln  patologických jev  i jejich dopadu.

Aktivitou je podporovat rozvoj slu eb zdravotnických za ízení dle pot eb klient .

Opat ení – Kvalita a dostupnost sociálních slu eb

Cílem opat ení je udr et a zvy ovat nabídku, kvalitu a dostupnost sociálních slu eb ve m st  v

souladu s komunitním plánováním a zvý it efektivitu vynalo ených finan ních prost edk .

Aktivity

- udr ovat a rozvíjet sociální slu by ve m st  v souladu s komunitním plánováním,

- vytvo ení systému efektivního financování a kontroly.

Opat ení - Bezbariérové m sto

Cílem opat ení je zaji ní bezbariérového m stského prost edí.

Aktivity

- zmapování bariér m stského prost edí,

- iniciace nápravných opat ení vedoucích k odstran ní bariér a investice do eliminace bariér

stského prost edí.

3.1.13. Vyhodnocení strategických oblasti a opat ení

le itost strategických oblastí je hodnocena stupnicí 1 a  5 (1 - nejmén  d le itý, 5 –

nejvíce d le itý). Poté je z výsledk  vypo ten aritmetický pr r a ke ka dé strategické oblasti

azen p íslu ný index o velikosti daného pr ru.

Dále jsou vyhodnocována opat ení. P i sestavení po adí byla brána v úvahu ty i kritéria,

která byla hodnocená op t stupnicí 1 a  5 z hlediska vlivu opat ení na napln ní strategické oblasti

(1 - nejmen í, 5 - nejv í). Sou asn  se zji ováním vlivu opat ení na napln ní strategické

oblasti je zji ována pomocí stupnice 1 a  5 náro nost jednotlivých opat ení (1 - velmi obtí né, 5

- snadné) ze t í sledovaných hledisek a to z finan ní náro nosti opat ení, asové náro nosti
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opat ení a náro nosti opat ení na lidské zdroje. P íslu né hodnoty kone ných index  pak

v kone ném sledování zohled ují celkovou praktickou náro nost realizace opat ení.

3.1.13.1. le itost a náro nost realizace jednotlivých opat ení ve strategických oblastech

Hodnocení jednotlivých opat ení z hlediska d le itosti a náro nosti realizace provedli

lenové jednotlivých subkomisí. Ka dý len subkomise m l mo nost vyjád it  se pouze k

opat ením eným ve strategické oblasti, kterou se zabývá. Výjimkou je pouze strategická oblast

„M sto podnikatel  a zam stnanosti“, kdy se k opat ením v této oblasti vyjád ili lenové

ostatních subkomisí, proto e innost subkomise této oblasti byla pozastavena.

Kultura, kolství a sport

Z výsledk  hodnocení vlivu opat ení na napln ní strategické oblasti je z ejmé, e  jsou mírn

ed opat ením „Kultura a cestovní ruch“ preferována opat ení „Rozvoj kolství a vzd lávání“ a

zárove  „Sport a volný as“. V hodnocení náro nosti bylo jako nejobtí í hodnoceno opat ení

„Rozvoj kolství a vzd lávání“ a to zejména v asové a finan ní náro nosti.

Tabulka . 3-1 D le itost a náro nost opat ení v oblasti kolství, kultury a sportu

p. . OPAT ENÍ

vliv opat ení na
napln ní

strategické
oblasti

finan ní
náro nost

asová
náro nost

náro nost
na lidské

zdroje

náro nost bez
ohledu na

le itost

1 - nejmén  d le ité;
5 - nejd le it í

1-vel.obtí né,
5 - snadné

1-vel.obtí né,
5 - snadné

1-vel.obtí né,
5 - snadné index

1.I Kultura a cestovní ruch 3,75 3,25 3,00 3,00 29,25
1.II Rozvoj kolství a vzd lávání 4,00 1,75 1,50 2,00 5,25
1.III Sport a volný as 4,00 3,00 3,00 2,50 22,50
Zdroj: Rozvojová agentura VIA o.p.s.

3.1.13.2. Zlep ující se ivotní prost edí a infrastruktura

Vliv na napln ní této strategické oblasti má zejména opat ení „Motorová doprava“. Zárove

je toto opat ení také nejnáro í na realizaci. Tento výsledek je adekvátní vzhledem k výrazné

pot eb  vybudovaní obchvatu m sta a tím eliminace p etí ení silni ní infrastruktury na hlavních

tazích m sta. Je také bezpochybné, e realizace obchvatu je ve v ech sledovaných hlediscích

velmi obtí ná. Jako dal í v po adí má vliv na napln ní strategické oblasti opat ení „Ochrana

krajiny“. Za nejmén  náro né je ozna eno opat ení „Technická infrastruktura“, co  odpovídá

dobré vybavenosti m sta u in enýrských sítí, kde se ji  výrazn  náro né investice v horizontu do

roku 2013 neo ekávají.
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Tabulka . 3-2  D le itost a náro nost opat ení v oblasti ivotního prost edí

p. . OPAT ENÍ

vliv opat ení na
napln ní

strategické
oblasti

finan ní
náro nost

asová
náro nost

náro nost
na lidské

zdroje

náro nost
bez ohledu

na
le itost

1 - nejmén  d le ité;
5 - nejd le it í

1-vel.obtí né,
5 - snadné

1-vel.obtí né,
5 - snadné

1-vel.obtí né,
5 - snadné index

2.I Úspora energií 3,80 2,20 2,80 2,80 17,25
2.II Ochrana krajiny 4,00 2,80 2,60 3,00 21,84
2.III Motorová doprava 4,80 1,00 1,00 2,60 2,60
2.IV Bezmotorová doprava 3,00 3,00 3,00 3,20 28,80
2.V Technická infrastruktura 3,20 3,20 3,20 3,00 30,72
Zdroj: Rozvojová agentura VIA o.p.s.

3.1.13.3. sto podnikatel  a zam stnanosti

V této strategické oblasti mají ob  opat ení obdobný vliv. Z pohledu realizace je pak opat ení

„Malé a st ední podnikání“ hodnoceno jako celkov  náro í.

Tabulka . 3-3  D le itost a náro nost opat ení v podnikání a zam stnanosti

p. . OPAT ENÍ

vliv opat ení na
napln ní

strategické
oblasti

finan ní
náro nost

asová
náro nost

náro nost
na lidské

zdroje

náro nost
bez ohledu

na
le itost

1 - nejmén  d le ité;
5 - nejd le it í

1-vel.obtí né,
5 - snadné

1-vel.obtí né,
5 - snadné

1-vel.obtí né,
5 - snadné index

3.I Malé a st ední podnikání 3,29 2,79 2,50 2,79 19,40
3.II Uplatn ní na trhu práce 3,21 3,50 3,07 2,86 30,71
Zdroj: Rozvojová agentura VIA o.p.s.

3.1.13.4. Dostupné zdravotní a sociální slu by

Z posouzení vlivu opat ení na napln ní strategické oblasti nejsou výrazné rozdíly. Nutno

podotknout, e lenové subkomise zabývající se touto oblastí pova ují v echna opat ení za velmi

významn  d le itá. Nejnáro í na realizaci je pak opat ení „Bezbariérové m sto“ a to zejména

z finan ního hlediska. Tento fakt není ádným p ekvapení vzhledem k tomu, e je ve m st  stále

mnoho bariér v centru i v ostatních ástech.
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Tabulka . 3-4  D le itost a náro nost opat ení v zdravotních a sociálních slu bách

p. . OPAT ENÍ

vliv opat ení na
napln ní

strategické
oblasti

finan ní
náro nost

asová
náro nost

náro nost
na lidské

zdroje

náro nost
bez ohledu

na
le itost

1 - nejmén  d le ité;
5 - nejd le it í

1-vel.obtí né,
5 - snadné

1-vel.obtí né,
5 - snadné

1-vel.obtí né,
5 - snadné index

4.I Plán zdraví a komunitní
plánování 4,29 3,57 3,29 2,71 31,85

4.II ivotní styl a prevence 4,20 3,30 2,80 3,60 33,26
4.II Kvalita zdravotních slu eb 4,57 3,07 2,79 3,29 28,11
4.III Kvalita sociálních slu eb 4,29 2,50 2,79 3,00 20,89
4.IV Bezbariérové m sto 4,00 2,14 2,71 2,71 15,79
Zdroj: Rozvojová agentura VIA o.p.s.

3.2. Implementace strategického plánu rozvoje

astou potí í procesu strategického plánování je, e vyprodukuje dokument, který ve své

kone né fázi „sesbírá prach z regálu“ (Mallya, 2007). Proto je nutné, aby u plánovacího procesu

byly vyjmenované osoby, které budou zodpov dné za zavedení plánu.

Implementací neboli promítnutím strategie do praxe se zabývá tzv. ak ní plán rozvoje, který

je tvo en zpravidla na jeden a  dva roky. Jde o seznam projekt  vybraných z projektového

inkubátoru k dal ímu rozpracování do koncept  projektu. V na em p ípad  jsou u ka dého

projektu podle p íslu né matice vyjmenovány odpov dné orgány a osoby za jednotlivou ást

projektu v p ípravné a v realiza ní fázi (viz p íloha .6 k této diplomové práci). Ke ka dému

projektu je jmenován garant, vedoucí projektu (koordinátor) a projektový tým, který je

zodpov dný za p ípravu projektu, nutných podklad , termín , náklad , realizace aj.

Koncept projektu obsahuje eviden ní zna ku projektu, název projektu, p edkladatele

projektu, stru ný popis výchozího stavu, cíle projektu, cílovou skupinu projektu, klí ové aktivity

vedoucí k dosa ení výstupu projektu, výstupy a dopady projektu, ukazatele hodnocení dopad

projektu, míru sou asné rozpracovanosti projektu, finan ní náro nost a hodnocení projektu.

i implementaci je nutná také vazba na rozpo et p íslu ného kalendá ního roku a

rozpo tový výhled, který má  m sto Vala ské Mezi í zpracován.

3.2.1. Aktualizace strategického plánu rozvoje

Vzhledem k tomu, e strategický plán rozvoje je „ ivý dokument“, je zapot ebí jej v pr hu

asu aktualizovat a to v návaznosti na zm ny, které v obci probíhají a na to jak jsou ak ní plány

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


59

pln ny. Význam aktualizace je i v zp tné vazb , tzn. v kontrole toho, co bylo spln no a co nebylo

realizováno. Termíny  a formy zpracování aktualizace jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka . 3-5  Aktualizace strategického plánu rozvoje
Díl í ást
dokumentu

Termíny
aktualizace Zadavatel Zpracovatel Forma zpracování

Situa ní analýza r. 2012 Vala ské
Mezi í

Odborná
agentura / firma

Podrobná analýza obce - srovnání obce
s vy ím celkem – okresem pop . obdobnou
obcí, workshopy, prezentace.

Statistická
sledování

Pr
1x ro

Vala ské
Mezi í

Odborná
agentura / firma

Vyhodnocení statistik a údaj SÚ a obecních
statistik.

Výzkum
ve ejného mín ní

1. pololetí r.
2010

Vala ské
Mezi í

Odborná
agentura / firma

Primární výzkum – dotazníkové et ení
spokojenosti ob an , vyhodnocení a podrobná
analýza výsledk , workshopy, prezentace.

SWOT analýza 1. pololetí r.
2010

Vala ské
Mezi í

Odborná
agentura / firma

Aktualizace oblastí sledování a dle tohoto
sestavení silných, slabých stránek, p íle itostí
a hrozeb, workshopy, prezentace.

Strategie 1. pololetí r.
2010

Vala ské
Mezi í

Odborná
agentura / firma

Aktualizace strategických zám , priorit a
opat ení, ur ení d le itosti a realizovatelnosti
jednotlivých priorit a opat ení, workshopy,
prezentace.

Zdroj: M stský ú ad, odbor stavebního ádu, územního plánování a regionálního rozvoje

3.2.2. Ak ní plán pro rok 2008 – dota ní mo nosti  (leden 2008)

- Dopravní obslu nost sportovi  – 2.etapa - vhodný dota ní titul nebyl nalezen.

edpokládané náklady (s DPH) iní 28.500.000,- K .

- Komunitní centrum Litera - p edpokládané náklady (s DPH) iní 120.000.000,- K . Mo ný

dota ní zdroj je ROP St ední Morava, z prioritní osy „Rozvoj m st“ a z oblasti podpory

„Infrastruktura pro rozvoj volno asových aktivit“, kde dotace m e init a  85 % (s

minimální vý i dotace 2 milióny K  a maximální vý i a  150 milión  K ).

- Skatepark - p edpokládané náklady (s DPH) iní 2.500.000,- K . Mo ný dota ní zdroj je

Ministerstvo vnitra R, z programu „Strategie prevence kriminality na léta 2008 – 2011“,

kde dotace m e být a  80 % (s maximální vý i 800 tisíc K ). Dal í dota ní zdroj je ROP

St ední Morava, z prioritní osy „Rozvoj m st“ a z oblasti podpory „Infrastruktura pro rozvoj

volno asových aktivit“, kde dotace m e init a  85 % (s minimální vý i dotace 2 milióny

 a maximální vý i a  150 milión  K ).

- Rekultivace skládky - p edpokládané náklady (s DPH) iní 100.320.000,- K . Název by m l

být zm n na  „Zkvalitn ní nakládání s odpady ve m st  Vala ském Mezi í – rekultivace

skládky Hrachovec“. Mo ný dota ní zdroj je OP „ ivotní prost edí“, z prioritní osy
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„Zkvalitn ní nakládání s odpady a odstra ování starých ekologických zát í“ a z oblasti

podpory „Zkvalitn ní nakládání s odpady“, kde dotace m e init a  85 % (s minimální vý i

dotace 0,5 miliónu K ).

- Zámecký park (v etn  amfiteátru) - p edpokládané náklady (s DPH) iní 6.000.000,- K .

Název by m l být zm n na  „Revitalizace zámeckého parku Kinských“. Mo ný dota ní

zdroj je ROP St ední Morava, z prioritní osy „Integrovaný rozvoj a obnova regionu“, z

oblasti podpory „Rozvoj m st“ a z podoblasti „Fyzická revitalizace území“, kde dotace m e

init  a  85  %  (s  minimální  vý i  dotace  1  milión  K  a  maximální  vý i  a  80  milión  K ),

výzva se p edpokládá v listopadu 2008 – leden 2009. Je také mo ný i dota ní zdroj z OP

ivotní prost edí, z prioritní osy „Zlep ování stavu p írody a krajiny“ a z oblasti podpory

Podpora regenerace urbanizované krajiny, kde dotace m e init a  85 % (vý e není

stanovena).

- Cyklostezky - p edpokládané náklady nejsou stanoveny. Název by m l být zm n na „Po

ValMezu bezpe  – cyklostezky ve Vala ském Mezi í“. Mo ný dota ní zdroj je ROP

St ední Morava, z prioritní osy „Doprava“ a z oblasti podpory „Bezmotorová doprava“, kde

dotace m e init  a  85 % (s  minimální  vý i  dotace 2 milióny K  a maximální  vý i  a  50

milión  K ), výzva se p edpokládá v listopadu 2008 – leden 2009. Je také mo ný i dota ní

zdroj ze SFDI, kde dotace m e init a  60 % (vý e dotace není stanovena).

- Seniorpark - vhodný dota ní titul nebyl nalezen. P edpokládané náklady (s DPH) iní

270.000.000,- K  Dotace na rozvoj sociální infrastruktury jsou poskytovány jak

prost ednictvím ROP St ední Morava, tak prost ednictvím IOP. Vzhledem k

vý i p edpokládaných náklad  spojených s projektem „Seniorparku“ je financování

prost ednictvím ROP nereálné (maximální mo ná vý e dotace je stanovena na 100 mil. K ).

V rámci IOP byly ji  MMR, MPSV a Zlínským krajem vybrány a podpo eny pilotní projekty

v oblasti sociální infrastruktury (Domovy pro osoby se zdravotním posti ením Za ová a

Velehrad – Sala ská ) a ance na získání finan ních prost edk  je minimální.

- Zlep ení tepeln  izola ních vlastností obvodových konstrukcí budov M  Vyhlídka -

edpokládané náklady (s DPH) iní 12.610.000,- K . Název by m l být zm n na

„Realizace úspor energie - M  Vyhlídka“. Mo ný dota ní zdroj je OP ivotní prost edí, z

prioritní osy „Udr itelné vyu ívání zdroj  energie“, z oblasti podpory „Realizace úspor

energie a vyu ití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry“ a z podoblasti podpory
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„Realizace úspor energie“, kde dotace m e init a  85 % (s minimální vý i dotace 0,5

miliónu K ).

- Zlep ení tepeln  izola ních vlastností obvodových konstrukcí budov Z  Masarykova -

edpokládané náklady (s DPH) iní 18.920.000,- K . Název by m l být zm n na

„Realizace úspor energie - Z  Masarykova“. Mo ný dota ní zdroj je shodný s vý e

uvedeným projektem „Zlep ení tepeln  izola ních vlastností obvodových konstrukcí budov

 Vyhlídka“.

- Chodník Hrachovec - vhodný dota ní titul nebyl nalezen. P edpokládané náklady (s DPH)

iní 10.500.000,- K .

- Vyu ití objektu SOUP pro Stavební fakultu VUT Brno - p edpokládané náklady (s DPH)

iní 10.000.000,- K . Název by m l být zm n na „Rozvoj infrastruktury terciárního

vzd lávání, výzkumu a vývoje ve m st  Vala ské Mezi í – Fakulta stavební VUT Brno“.

Mo ný dota ní zdroj je OP Výzkum a vývoj pro inovace, z prioritní osy „Infrastruktura pro

výzkum a vývoj na vysokých kolách spojený s výukou a s p ímým dopadem na nár st

lidských zdroj  pro výzkumné a vývojové aktivity“, kde dotace je stoprocentní, a kde 85 %

poskytne EU a 15 % státní rozpo et R (s minimální vý i dotace 100 milión  K ). P íjemce

podpory jsou ve ejné vysoké koly, státní vysoké koly a soukromé vysoké koly spl ující

definici „neziskové výzkumné organizace“. OP Výzkum a vývoj pro inovace není schválen

Evropskou komisí. K dispozici je jen návrh programového dokumentu z listopadu 2007 a

provád cí dokument k p vodní verzi dokumentu z prosince 2006.

- Parkovi  Vyhlídka II. - edpokládané náklady nejsou stanoveny. Název by m l být

zm n na „Transformace neefektivn  vyu ívaných urbanizovaných ploch ve m st

Vala ské Mezi í - parkovací plochy Vyhlídka 2“. Mo ný dota ní zdroj je ROP St ední

Morava, z prioritní osy „Integrovaný rozvoj a obnova regionu“, z oblasti podpory „Rozvoj

st“ a z podoblasti „Fyzická revitalizace území“, kde dotace m e init a  85 % (s

minimální vý i dotace 1 milión K  a maximální vý i a  80 milión  K ).

- estavba objektu K ná 250 - p edpokládané náklady (s DPH) iní 24.000.000,- a

36.000.000,- K . Název by m l být zm n na „Podnikatelský inkubátor“. Mo ný dota ní

zdroj je OP Podnikání a inovace, z prioritní osy „Inovace“ a z programu podpory

„Potenciál“, kde dotace m e init a  40 % (s minimální vý i dotace 5 milión  K  a

maximální vý i a  200 milión  K ). M l by slou it p evá  pro za ínající inovativní firmy
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za p edem stanovených podmínek zvýhodn ného nájemného a slu eb poskytnutých

provozovatelem inkubátoru, které jsou schopny uplatnit sv j produkt v rozumném asovém

horizontu na trhu.

- m sociálních slu eb ve Vala ském Mezi í - p edpokládané náklady (s DPH) iní

35.000.000,- K . Mo ný dota ní zdroj je ROP St ední Morava, z prioritní osy „Integrovaný

rozvoj a obnova regionu“, z oblasti podpory „Rozvoj m st“ a z podoblasti „Infrastruktura pro

rozvoj sociálních slu eb“, kde dotace m e init a  85 % (s minimální vý i dotace 2 milióny

 a maximální vý i a  100 milión  K ).

3.2.3. Finan ní zdroje M sta a návaznost projektu na rozpo tový výhled

U projekt , které jsou dotovány ze strukturálních fond  EU se po ítá se spolufinancováním

ze strany M sta v  pr ru kolem 20%. Nicmén  projekty p esahující 100 milión  K  jsou jen

obtí  aplikovatelné.

Co se tý e finan ních zdroj  projektu má M sto rezervu ve vý i 62 milión  K  ulo enou u

Správy aktiv Societe Generale, které budou uvoln ny a  v p ípad  nutnosti. V budoucnosti se

po ítá s investicemi dle rozpo tového výhledu, který je nyní schválen na období let 2009 – 2013.

Rozpo tový výhled vychází z podrobné analýzy hospoda ení m sta v letech 2003 – 2007 a

z rozpo tu roku 2008 s ohledem na pot eby, zám ry a finan ní mo nosti m sta. Jsou v n m

edpokládány m stem p ijaté úv ry v roce 2009 a 2010, ka dý ve vý i 50 milión  K  na

spolufinancování investic z finan ních prost edk  EU a na projekty ve „Vizi a strategii m sta

Vala ské Mezi í do roku 2025“. Na základ  t chto analýz lze u init následující záv ry :

– hodnota ukazatele dluhové slu by vypo ítaná podle metodiky Ministerstva financí je nízká a

pohybuje se v rozmezí 4 % a  5,5 % z povolené 30 procentní p edepsané hranice,

– odhadovaný výsledek hospoda ení je od roku 2011 záporný a bude kryt p evodem finan ních

prost edk  z minulých let (to je zap in no jednak vy ími splátkami dluhové slu by a také

proto, e M sto od roku 2010 nepo ítá s významn ím prodejem svého majetku),

– hospoda ení M sta je vyvá ené - provozní p ebytek dosahuje kladných hodnot a tím M stu

stávají finan ní zdroje na investi ní výdaje,

– výsledek krátkodobého ekonomického hodnocení dokládá, e M sto p i uvá livé

hospodá ské politice má dostate né finan ní zdroje ke svému rozvoji,
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Údaje (tis. K ) RU 2008 RV 2009 RV 2010 RV 2011 RV 2012 RV 2013
né p íjmy 454 224 464 917 475 778 488 151 499 805 511 927
né výdaje 391 034 391 112 403 353 413 169 423 317 432 493

Provozní p ebytek 63 190 73 805 72 425 74 982 76 488 79 434
Kapitálové p íjmy 23 075 8 500 5 000 2 500 1 000 700
Kapitálové výdaje 131 870 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

íjmy v echny 542 837 523 417 530 778 490 651 500 805 512 627
Výdaje v echny 542 837 472 551 489 032 499 227 507 319 515 358
SALDO v rozpo tové skladb  (bez fin.) -45 605 12 305 7 425 7 482 7 488 10 134
Financování 45 515 38 561 34 321 -16 058 -14 002 -12 865
Uhrazené splátky jistiny 19 933 11 439 15 679 16 058 14 002 12 865
Volné finan ní prost edky 0 50 866 41 746 -8 576 -6 514 -2 731

– dlouhodobé hodnocení M sta ukazuje, e M sto má prostor p i vyu ívání dota ních titul

státu i fond  EU k vynakládání finan ních prost edk  na investice.

Rozpo tový výhled slou í jako podklad pro rozhodování, plánování a realizaci pot eb a

zám  m sta Vala ské Mezi í. P ínosem je zlep ení st edn dobého a strategického plánování,

nutnost rozhodovat o o ekávaných p íjmech a výdajích v dlouhodobém horizontu. Rozpo tový

výhled p iná í informace o tom, za jakých podmínek a jak budou plánované aktivity realizovány.

Upozor uje na rizika budoucího hospoda ení a slou í i pro ízení závazk . Podporuje

dlouhodobou vyrovnanost rozpo tového hospoda ení a zachování finan ního zdraví m sta.

Pro reálnost výhledu v hospoda ení m sta je nutné, aby se z n j vycházelo p i sestavování

ro ního rozpo tu. Je také nutno uva ovat s flexibilitou rozpo tu tak, aby mohly být finan ní

prost edky pou ity k spolufinancování získaných dotací z jiných rozpo . U volných finan ních

prost edk  se ukazuje, e od roku 2011 nebude moci M sto po ítat s jinými prost edky na

investice, krom  ka doro ních 70 milión  K . Odhadované záporné saldo finan ních prost edk

sto pokryje pravd podobn  z finan ních prost edk  minulých let. Kompletní tabulka

rozpo tového výhledu je p ílohou .7 k této diplomové práci.

Tabulka . 3-6 Volné finan ní prost edky na investice v letech 2008 – 2013 (v tisících K )

Zdroj: vlastní zpracování
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Údaje (tis. K ) RU 2008 RV 2009 RV 2010 RV 2011 RV 2012 RV 2013
Da ové p íjmy 284 256 296 118 302 549 309 932 316 406 323 602
Neda ové p íjmy 39 230 35 276 35 404 35 537 35 674 35 814
Provozní dotace 130 738 133 523 137 825 142 682 147 725 152 511

né p íjmy 454 224 464 917 475 778 488 151 499 805 511 927
Kapitálové p íjmy 23 075 8 500 5 000 2 500 1 000 700

íjmy celkem 477 299 473 417 480 778 490 651 500 805 512 627
né výdaje 391 034 391 112 403 353 413 169 423 317 432 493

Kapitálové výdaje 131 870 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Výdaje celkem 522 904 461 112 473 353 483 169 493 317 502 493
SALDO v rozpo tové skladb  (bez fin.) -45 605 12 305 7 425 7 482 7 488 10 134
Financování 45 515 38 561 34 321 -16 058 -14 002 -12 865

ÍJMY v echny 542 837 523 417 530 778 490 651 500 805 512 627
VÝDAJE v echny 542 837 472 551 489 032 499 227 507 319 515 358
Provozní p ebytek 63 190 73 805 72 425 74 982 76 488 79 434
Rozdíl provoz. p ebytku a spl. j istiny 43 257 62 366 56 746 58 924 62 486 66 569
Dluhová základna 361 425 370 851 378 988 388 556 397 321 406 467
Dluhová slu ba 22 331 15 276 21 323 21 125 18 487 16 447
Dluhová slu ba/dluhová základna 6,18% 4,12% 5,63% 5,44% 4,65% 4,05%

Tabulka . 3-7 P ehled hospoda ení m sta v letech 2008 – 2013 (v tisících K )

Zdroj: vlastní zpracování

3.2.4. Záv r implementa ní ásti
Záv rem k implementa ní ásti je nutno íci, e vý e uvedený ak ní plán není kone ný s tím,

e  jeho zm ny a úpravy probíhají vzhledem k výzvám a dota ním mo nostem, které M sto ze

strany státu i fond  EU má. Kdyby toti  cht lo samo realizovat projekty uvedené v ak ním plánu

z ledna 2008, pot ebovalo by na n  cca 650 milión  K  (a to je  u dvou projekt  nejsou známy

náklady), co  je více ne  jeden ro ní rozpo et m sta Vala ské Mezi í.

Je také nutno po ítat s tím, e b hem programovacího období EU 2007 – 2013 m e dojít

k prom nlivosti a opo ní jednotlivých výzev, co  by mohlo vést k jakémusi p eskupování

priorit v ase a podle politické v le.

Nejv í problém m sta, na kterém se shodla jak expertní skupina, tak i obyvatelé m sta je

neúnosná dopravní zát  silnicemi první t ídy, které se p ímo ve Vala ském Mezi í k ují (jak

je uvedeno v analytické ásti). Otázka obchvatu je tedy v rukou Ministerstva dopravy, respektive

Státního fondu dopravní infrastruktury a je v cí vzdálené budoucnosti (2013 -2017).

Je také nutno podotknout, e strategický plán m sta musí navazovat na strategický plán

mikroregionu Vala skomezi sko – Kele sko, jeho  je Vala ské Mezi í sou ástí.

Co se tý e rizik, je nutné zohlednit to, e M sto by m lo realizovat projekty, které je schopno

v ase udr et. Provozní udr itelnost je toti  u mnoha projekt  podmínkou kofinancování ze

zdroj  Evropské unie, kdy p i nedodr ení této podmínky hrozí vrácení ásti nebo celé dotace.
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Záv r

Ve své práci jsem se zabýval Strategickým ízením m sta Vala ské Mezi í. V první ásti

jsem se zabýval strategickým ízením v obecné rovin  a následn  jeho uplat ováním

v municipálním managementu, ve druhé ásti  m stem Vala ské Mezi í a strategickými zám ry

jeho dal ího rozvoje a ve t etí procesem tvorby strategického plánu rozvoje m sta Vala ské

Mezi í.

Jak ji  bylo v textu eno je nezbytností strategického ízení zpracování realistického

strategického plánu rozvoje m sta tak, aby nebyl jen podp rným programem pro vybrané

projekty finan ní povahy, ale aby zahrnoval rovn  sm ry rozvoje m sta.

Proto e okolností bránících v progresivnímu rozvoji m sta a celého p ilehlého regionu je

celá ada, uv domilo si M sto Vala ské Mezi í nutnost a d le itost napln ní rozvoje, které

plynou nejen ze zákon , ale i ze v ech volebních program  politických stran a hnutí.

le itou p íle itostí k rozvoji je rovn  mo nost erpání prost edk  ze zdroj  Evropské

unie. M sto se tedy po neúsp ných pokusech s externími zpracovateli strategických dokument

rozhodlo zpracovat strategický plán rozvoje m sta Vala ského Mezi í vlastními silami tak, aby

nový plán zahrnoval v echny  problémové oblasti v ivot  m sta.

Nejprve byla stanovena témata, která se M sto rozhodlo v rámci strategického dokumentu

it. Tato témata zahrnují iroké spektrum odv tví jako jsou zejména kultura, kolství, sport,

ivotní prost edí, podnikání, zam stnanost, zdravotní a sociální slu by. Odv tví byla  ukotvena

do jednotlivých oblastí, ke kterým byl v dy p azen z volených zástupc  garant s p íslu nou

odpov dností vztahující se k pat né oblasti. Garanty jsou nejvy í p edstavitelé m sta

Vala ského Mezi í (starosta, místostarostové, radní), významní podnikatelé i odborníci z oblasti

sociálních slu eb. V rámci tvorby strategického dokumentu se zejména sleduje to, aby se

novala pat ná pozornost identifikovaným nejproblémov ím oblastem, a aby byly spln ny

po adavky obyvatel. Obecn eno je kladen d raz na  napln ní vize „Krásné a isté m sto plné

spokojených lidí“. S touto skute ností souvisí i název celého projektu „Vize a strategie rozvoje

sta Vala ské Mezi í do roku 2025“, zam ený na rozvoj v ech oblastí a zlep ení kvality

ivota ve m st .

Lze íci, e na hierarchických úrovních bylo zaji no rozhodování pomocí pou ívaných

postup  a metod. Do celého procesu byl zapojen iroký okruh obyvatel a ve ejnosti, a to jak z ad
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expert , samotného vedení m sta, tak i ob an  vyjad ujících se k d ní ve m st . Zapojení ob an

bylo provedeno souhrnným dotazníkovým et ením. K vlastní  prezentaci celého vývoje tvorby

strategického dokumentu byly vyu ity webové stránky m sta.

Je také nutno uvést, e strategický plán m sta musí navazovat na strategický plán Svazku

obcí Mikroregionu Vala skomezi sko – Kele sko, jeho  je Vala ské Mezi í sou ástí.

V sou asné dob  (03/2008) je k dispozici pracovní dokument strategického plánu rozvoje m sta

Vala ské Mezi í a o ekávají se názory a podn ty i p ipomínky ze stran odborné i laické

ve ejnosti.

Mezi nejv í problémy m sta pat í neúnosná dopravní zát  silnicemi první t ídy. Otázka

obchvatu je sice v rukou Ministerstva dopravy, respektive Státního fondu dopravní infrastruktury

a je v cí vzdálené budoucnosti (2013 -2017), ale myslím, e zde je na míst  pou ít na orgány

úst ední státní správy nátlak, aby tato u  dnes neúnosná situace byla v co nejkrat í dob ena.

Je nutné také íci, e strategický rozvoj je nikdy nekon ící proces a samotný plán je ivým

dokumentem. Zejména ak ní plán bývá nez ídka m n vzhledem k výzvám a dota ním

mo nostem, které m sto ze strany státu i fond  Evropské unie má. B hem programovacího

období EU 2007 – 2013 m e dojít k prom nlivosti a p íkladem m e být opo ní jednotlivých

výzev, co  vede ke slo itému  p eskupování priorit v ase a problém m v politické shod .

Úplným záv rem je nutno podotknout, e proces strategického plánování je pro m sta ryze

individuální a zále í na konsensu více lidí, jakým sm rem se tento proces ubírá. Základem by

ak m la být snaha v ech zainteresovaných dát m stu nástroj, jen  bude napomáhat

k postupnému, koncep nímu a vyvá enému rozvoji.
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Seznam zkratek a symbol

CE eskobratrská církev evangelická
R eská republika
OV istírna odpadních vod
SÚ eský statistický ú ad

DPH Da  z p idané hodnoty
EU Evropská unie
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CHKO Chrán ná krajinná oblast
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IOP Integrovaný opera ní program
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MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
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MPSV Ministerstvo práce a sociálních v cí
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B - TUO Vysoká kola bá ská – Technická univerzita Ostrava
VUT Vysoké u ení technické

Základní kola
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