
Vyjádření MO TOP 09 Lysá nad Labem ke Strategickému plánu rozvoje 

města Lysá nad Labem 
MO TOP 09 považuje strategický plán rozvoje za klíčový pro budoucí vývoj Lysé nad Labem.  Z tohoto 

důvodu jsme zpracovali obsáhlejší analýzu dokumentů, z kterých se Strategický plán rozvoje města 

Lysá nad Labem skládá. Analýzu předkládáme zastupitelům města.  Zároveň žádáme, aby naše 

připomínky byly do dokumentů zapracovány a žádáme také, aby bylo zastupiteli doplněno 

ekonomické zhodnocení aktualizace dokumentů z ledna a února roku 2019.  

Přehled hodnocených dokumentů 
Pokud mluvíme o strategických dokumentech jedná se souhrnně o následující tři dokumenty 

Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem.  

1. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem - Profil města - ASPRM schválen v ZM dne 31. 

07. 2019   - soubor LYSA_profil_leden_2019_FIN.pdf 

2. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem - Návrhová část - ASPRM schválen v ZM dne 

31. 07. 2019 – soubor LYSA_NC_unor_2019_FIN.pdf 

3. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem - příloha 1 - ASPRM schválen v ZM dne 31. 

07. 2019 – soubor  LYSA_Souhrn karet_únor_2019 FIN.pdf 

Zhodnocení z hlediska nákladů na aktualizaci strategických dokumentů 
Náklady na přepracování (aktualizaci) byly cca 3 mil. korun (z toho dotace cca 2,6 mil), což je při 

nemalé hodinové sazbě 1 000,- /hodina 3 000 hodin práce (3 mil./1 000,-) a představuje to tedy 375 

člověkodnů s hodinovou sazbou 1 000,- Kč. 

Na vypracování původního strategického plánu v roce 2011 byla použita část dotace s názvem 

„Zvýšení kvality řízení a efektivnost Městského úřadu Lysá nad Labem v proplacené částce 3,9 mil. 

korun.“ Tehdejší strategické dokumenty byly tedy jen částí uznatelných nákladů dotace, konkrétně 

Část 1 (Zpracování strategického plánu rozvoje města), kroku E – Syntéza, jak uvádí původní 

strategické dokumenty.  

Dokument profil města má 77 stran, Návrhová část má 28 stran což je celkem 105 stran textu, tedy 

přibližně 3,6 člověkodnů (čld.) na stránku (375 čld./105 stran) strategických dokumentů při hodinové 

sazbě 1 000,-. 

Příloha 1 je již jen tabulkovou úpravou návrhové části. Kvalita této části dokumentů je řešena 

v samostatné kapitole.  

Ze strategických dokumentů není zřejmé, zdali v nákladech na aktualizaci jsou zahrnuty studie, které 

jsou v dokumentech použity, případně jsou tam zahrnuty i jiné činnosti spojené s tvorbou 

dokumentů. Bylo by tedy vhodné vytvořit kompletní přehled činností a nákladů, které jsou spojeny s 

aktualizací strategických dokumentů.  

Při výše uvedených nákladech, obzvláště pokud se jedná o daně občanů EU, je nezbytné, aby 

zadavatel a koordinátor aktualizace měli jistotu kvalitního díla.  

Dokumenty tedy musí být pečlivě porovnány s původními verzemi, musí být zjištěn přesný rozsah 

změn, které jsou mnohdy jen změnami ve formulaci, aby bylo možné určit skutečný rozsah 

aktualizace a účelnost vynaložených prostředků na aktualizaci dokumentů.  



Stejně tak je potřeba zajistit přehled všech podkladů, z kterých autoři pro strategické dokumenty 

čerpali. U seznamu podkladů je potřeba uvést rozsah každého podkladu.  

 

Zhodnocení jednotlivých dokumentů z hlediska obsahu  

Strategický plán rozvoje města – profil města 
-dokument začíná popisem ORP Lysá a aniž by to bylo odděleno, přechází do popisu Lysé – může 

z toho vznikat nepravdivý dojem o demografii Lysé samostatně 

-některá tvrzení nejsou zdokladována – př. „...jednání řetězců se soukromými vlastníky 

ztroskotala na finančních požadavcích vlastníků“ 

-nahodilé barevné značení v tabulce „Vývoj počtu obyvatel města Lysá nad Labem v letech 1971-

2017“, postrádá smysl 

-nekonzistentní formátování buněk tabulky – Vývoj počtu obyvatel obce Milovice v letech 1991-

2017 

-reálný vývoj demografie je několik let pod demografickou prognózou v nízké variantě – není 

nijak v dokumentech zhodnoceno 

-mapa MPZ není dobře čitelná, existuje mapa lepší, ve skvělém rozlišení, která barevně odlišuje 

všechny tři části MPZ, uvedená mapa může vyvolávat dojem, že je pouze jedna část MPZ – střed 

města.  

-údaje o činnosti spolků Lysin a Semická hůrka v kontextu obchvatu. Spolek Semická hůrka se, 

dle nám dostupných informací neúčastnil podání týkajících se obchvatu Lysé nad Labem, je tedy 

potřeba tvrzení doložit, město se vystavuje riziku soudní pře. Text zároveň útočí na spolek, který 

je v Lysé déle, než kterákoliv politická reprezentace. Název spolku Semická hůrka není uveden 

správně.  

-vyvlastňovací proces - Je potřeba doložit, že vyvlastňovací proces dle platného zákona je 

použitelný na dotčené pozemky určené pro stavbu obchvatu.  

-tvrzení o havarijním stavu nadjezdu z roku 2016 a o nutnosti jeho zboření je potřeba doložit  

-kapitola o privatizaci bytů Milovice se neshoduje s analýzou, kterou opakovaně předložil 

místostarosta města Finančnímu výboru (FV) (přepokládáme, že tato analýza je přílohou zápisů 

z jednání výboru), ve které se uvádí, že byty potřebují investice, strategické dokumenty však 

uvádějí, že do bytů bylo nedávno investováno a je potřeba to při rozhodování o privatizaci 

zohlednit.  

-část o domovu pro seniory nevychází z reality, neboť z veřejně dostupných informací vyplývá, že 

realizace projektu byla zakázána soudem. Je tedy nutné doložit tvrzení uvedené ve strategických 

dokumentech.  

-kultura – poměrně velká neúcta ke kulturním aktivitám v Lysé. Důvodem je, že v uvedené části 

kultura nejsou dostatečně rozpracovány občanské aktivity např. roky působení divadelního 

spolku Náplavka, pěveckých sborů, roky pořádané Kytarové noci a další periodicky se opakující 

aktivity pořádané občany nezávisle na Městském úřadě.  

-mezi památnými stromy ve výčtu chybí stromy v parku u škol. Souvisí to snad s tím, že starosta 

města má od RM úkol památnost stromů zrušit? 



- je potřeba rozvést kapitolu o tom, co se dělo předtím, než byla obnovena bytová komise, když 

je stav v Milovicích před obnovením komise ve strategických dokumentech výslovně zmíněn 

-věta „Váhavost zastupitelů při navazování kontaktů se zahraničím projektů“ nedává smysl  

-odstavec o zadluženosti je nekonzistentní s vykázanými přebytky z minulých let v objemu cca 

171 mil. korun k 31.12.2018, což je na obyvatele cca 17 100,- přebytek. Odstavec však hovoří o 

zadluženosti, která setrvale klesá z 10 000,- na obyvatele v roce 2010 až k polovině (5 000,-

/obyvatele) v roce 2017  

-odhad objemu rozpočtových prostředků byl vypracován na základě rozpočtových výkazů z let 

2006-2010. To je v roce 2019 opravdu absurdní stav a svědčí o naprosté nekompetentnosti 

autora dané části.  Je také zajímavé, že část těchto výkazů přitom město odmítlo občanovi města 

poskytnout s tím, že by musely být vyhledány z archivu za poplatek v řádů tisíců korun 

-chyby ve formátování – Dokument v hodnotě cca 3 mil. korun již vyžaduje vyšší kvalitu 

formátování. Jedná se o prezentaci úrovně města Lysé nad Labem. Měla být vytvořena důstojná 

profesionální šablona a mělo být také profesionálem vybráno písmo, které by dokument dále 

dotvářelo.  

SWOT analýza 

SWOT analýze tedy analýze silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb je potřeba věnovat 

samostatný odstavec, neboť této klíčové části pravděpodobně nebyla věnována důsledná péče viz. 

níže rozvedeno 

- tvrzení ve SWOT analýze nemají odkazy do textu „strategie“, tedy obtížně lze ověřovat 

v průběhu čtení smysluplnost jednotlivých tvrzení 

-kvalita tvrzení je mnohdy velmi diskutabilní 

SWOT analýza obsahuje v některých případech, mírně řečeno diskutabilní tvrzení, příkladem jsou 

následující citace: 

Silná stránka – „Promyšlené hospodaření města s finančními prostředky“.  Město ani není 

schopno vyčíslit účetní hodnotu přebytků z minulých let a to se k 31. 12. 2018 jednalo o 

objem řádově 171 mil. korun, zároveň město neuvádí, jak jsou peníze spravovány a na co 

jsou používány. Jen ztráta inflací se dnes pohybuje nad 10 mil. korun za poslední tři roky. Na 

takovém zacházení s finančními prostředky města není opravdu nic promyšleného.  

Příležitost – „Úprava rozsahu městské památkové zóny“, pokud se jedná o redukci, obzvláště 

redukci postavenou na lživé petici, o příležitosti se jistě nedá hovořit. Naopak, pokud by se 

jednalo o využití a rozvoji MPZ, příležitost by to jistě byla.  

Hrozby - „Existence občanských spolků a jednotlivců, komplikující rozvoj města“ nebo 

„Klesající fyzická zdatnost mládeže“, to jsou absurdní, paušalizující a dehonestující tvrzení. 

 

Návrhová část            
Strategické cíle jsou uvedeny tři, programových úkolů je 7 a jsou rozpracovány do 38 aktivit. V textu 

je pak u aktivit uvedeno, jaké cíle plní daná aktivita. Aktivity mají popis a je jim určena priorita.  

Mezi cíli, programovými úkoly a aktivitami není vypracována vazební matice. Čtenář až z textů u 

aktivit může zjistit, jaké cíle jsou danou aktivitou realizovány.  Podobně neexistuje vazební matice 



mezi SWOT analýzou - tvrzeními tam uváděnými, programovými úkoly a aktivitami, byť vazební 

matice SWOT vs. cíle existují v podobě „určujících výroků SWOT analýzy“ u cílů.  

Kontrola dokumentu je absencí vazebních matic zhoršena až znemožněna.  

Lze se vyjádřit stručně – jedná se o výčet strategických cílů, programových úkolů a aktivit, ale bez 

jasné strategie, jak se dobrat realizace cílů. Jistý náznak strategie je v tom, že cíle bude dosaženo, 

pokud budou realizovány programové úkoly a aktivity podle kapitoly „H. REALIZACE A 

MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU“. Kapitola H jsou ovšem 3 strany obecných pravidel 

projektového řízení bez jasné vazby na realitu v Lysé či alespoň na realitu městského úřadu v Lysé.  

Příloha 1 – Karty rozvojových aktivit 
Karty jsou poměrně přehlednou strukturou, trpí ovšem zásadní vadou vážné nekonzistence 

obsahu. Nedají se porovnávat doby realizací, financování, rozdělení nákladů. Vyplnění karet je 

natolik nekonzistentní, že jednotlivé aktivity nelze vůbec přehledně porovnat, přestože na první 

pohled mají stejné položky i se stejnými identifikátory, obsah těchto položek je bohužel již 

naprosto odlišný dokonce i ve to ve struktuře obsahu.  

Rozptyl nákladů na jednotlivé aktivity je zarážející – pohybuje se od desítek tisíc korun do stovek 

milionů korun, což nebudí velkou důvěru a minimálně vytváří dojem obrovské nekonzistence mezi 

aktivitami, v některých případech i dojem, že jsou aktivity zaznamenány (navrženy) jaksi nahodile, 

účelově, bez skutečné vazby na definované cíle.   

Chybějící cíle 
V dokumentu postrádáme dva důležité cíle, které je z našeho pohledu potřeba definovat.  

Cíl - Efektivní veřejná správa v Lysé 
Z našeho pohledu plně chybí zásadní cíl, který by bylo možné nazvat např. „Efektivní veřejná 

správa v Lysé“.  

Fungování veřejné správy v Lysé není v dobrém stavu. Příkladem jsou kauzy z poslední doby, např. 

„ubytovny“ Na Mlíčníku, problematický projekt v ČSAP, nákup sálu Calypsso, nevyjasněný proces 

změny Územního plánu č.2, kdo vlastně a kdy změny do územního plánu navrhuje (navrhoval) a 

jak bude dále proces probíhat. Vážnou věci je jistě také personální obsazení odborů města 

postižené velkou fluktuací, enormními náklady na neuvolněné radní v maximální možné výši, 

kterou zákon připouští. Uvedené tvrzení dokládají i jednání Zastupitelstva, která končí i ve 3:30 

ranních hodin, což vypadá jako způsob, jak občanům znemožnit monitoring a kontrolu veřejné 

správy, a to včetně RM a ZM.  

Tedy je nutné, aby se efektivní veřejná správa v Lysá stala jedním z cílů strategie. Tato strategie 

musí být rozpracována tak, aby město poskytovalo občanům informace efektivně, pravdivě 

s maximální možnou transparentností a stejně tak přistupovalo k majetku i k občanům.  

Součástí tohoto cíle by mělo být i rozpracování programových úkolů a aktivit tak, aby město 

v budoucnu plnilo úlohu účastníka stavebních řízení. Důležitost rozpracování výše uvedeného cíle 

byla potvrzena na jednání ZM 26. a 27.6.2019 z něhož vyplynulo, že představitelé města nikdy 

nezastupovali občany v řízeních o umístění stavby ani v návazných stavebních řízeních.  

Cíl - Komplexní sociální služby pro seniory 
Další cíl, který ve strategii citelně chybí, je úloha města v sociálních službách s akcentem na 

seniory. Cíl by se dal obecně nazvat „Komplexní sociální služby pro seniory“. Existence takového 

cíle, by jistě byla i v souladu s dlouhodobým demografickým vývojem v Lysé a ČR. Oblast sociálních 



služeb pro seniory se zúžila pouze na výstavbu domova pro seniory.  To je dobře čitelné z aktivit u 

Programového úkolu „Podpora a rozvoj veřejných služeb se zaměřením na zdraví a sociální potřeby 

občanů“ který je částí velmi široce definovaného cíle 1. „ Město  Lysá  nad  Labem  jako  významné  

spádové  centrum  s  vyhovujícími podmínkami pro stabilizaci a rozvoj všech rozhodujících funkcí 

města“.  V tomto bodě jistě lze diskutovat, jestli je dobré definovat cíl nebo by stačilo dobře 

rozpracovat výše uvedený programový úkol. Záleží jistě co akcentujeme, pokud rychle se měnící 

skladbu obyvatele a výraznou změnu aktivit v seniorském věku, pak bylo by vhodné definovat 

přímo cíl.   

Rozpracování kapitoly H Návrhové části 
Naznačenou strategii v kapitole H z Návrhové části by bylo vhodné rozpracovat nebo vytvořit celou 

prováděcí dokumentaci tak, aby bylo zřejmé, jaká aktiva (role, finanční zdroje, hmotná aktiva) a 

jakým způsobem budou použita na realizaci cílů.  Je vhodné zjistit, jaká aktiva chybí a definovat 

způsob (strategii) jak budou chybějící aktiva (hmotná i nehmotná) získána, aby vznikl předpoklad 

úspěšné realizace cílů.  

Definovat základní vizi 
Místo konstatování současných faktů o Lysé viz. str. 3 Návrhové části skutečně definovat základní 

vizi, jaké město bychom si v roce 2030 přáli nebo jak by si to přála současná politická reprezentace.  

Bylo by jistě skvělé, kdyby se občané byli ochotni s vizí v nějaké míře identifikovat. 

Základní vize by mohla znít například takto: „Lysá bude v roce 2030 městem respektující svůj 

dlouholetý charakter, místem s převahou rodinných domů a tomu odpovídají infrastrukturou služeb, 

kvalitním školstvím, kulturou, místem bezpečným pružně, uváženě a s respektem ke své historii 

reagujícím na vývoj společnosti, klimatu, technologií. Lysá bude v roce 2030 místem, kde kvalitní 

transparentní veřejná správa bude prostředkem k prosperitě celého města a všech jeho občanů“ 

Závěr 
Lze shrnout, že výše komentované dokumenty neobsahují základní strategickou vizi, kterou 

nahradilo osm řádků konstatování současných faktů o Lysé viz. str. 3 Návrhové části.  

Dokumenty neobsahují ani jasnou strategii jak se dobrat definovaných cílů. Cíle zlepšení efektivity 

veřejné správy v Lysé a komplexní sociální služby pro seniory nejsou definovány vůbec.  Přitom 

stav veřejné správy je neuspokojivý již z prostého přehledu na počet kauz, které vedly až k peticím 

a město nemělo definovánu svoji úlohu ve službách pro seniory snad nikdy. 

Některá tvrzení v dokumentech jsou diskutabilní, nedoložená či dokonce dehonestující a mohou 

vést až k soudním přím.  

Rozsah změn a kvalita dokumentů je s ohledem na vynaložené prostředky taktéž diskutabilní už 

jen při prostém strojovém porovnání původních textů se současnými. 

 

Za MO TOP 09 Lysá nad Labem 

Tomáš Elicer 

   předseda 

 


