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Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem do roku 2030

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Projekt „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“ (ASPRM) je předkládán zastupitelstvu města 
jako výsledek práce realizačního týmu od března 2018 do února 2019. První strategický plán města byl zpracováván v 
letech 2010 – 2011. I když je fungování města stabilní, došlo od té doby k řadě změn, které vyvolaly potřebu uvedený 
dokument aktualizovat.
Projekt ASPRM byl podpořen získáním dotace z Evropských fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
Registrační číslo: CZ.034.74/0.0./0.0/16_058/007393.

Řešitelský tým, složený z členů zastupitelstva, úředníků MěÚ Lysá nad Labem a externích spolupracovníků, byl 
rozčleněn do 5 pracovních skupin:

1) Ekonomický rozvoj města - vedoucí PaedDR. Jan Štěpánek, členové Ing. Karolína Chudobová, Josef Kolman, Ing. Petr 
Gregor, Ing. arch. Jan Ritter, Ing. Jiří Drbohlav.
2) Bezpečnost ve městě – vedoucí Ing. Karel Otava, členové Bc. Luboš Zíta, Mgr. František Jašek, Bc. Martin Robeš, 
Dana Hančová, Ing. Miloslav Škoch.
3) Sociální rozvoj a lidské zdroje – vedoucí Ing. Tomáš Najmon, členové Ing. Kamila Kuchařová, Mgr. Petr Kopecký, 
PaedDr. Věra Bodnárová, Alena Uhlířová, Mgr. Jiři Hendrich.
4) Infrastruktura města – vedoucí Jan Burian, členové Ing. Vladimír Kopecký, Ota Balík, František Blažek, Michala 
Holovská, Romana Matoušová.
5) Životní prostředí – vedoucí Ing. Diana Samková, členové Ing. Veronika Rybová, Jan Krumpholc, Ivana Koštířová, Pavel 
Votroubek, Lukáš Palyza.

Do řešitelského týmu patří dále Ing. Miloš Dvořák, hlavní metodik, Mgr. Lenka Klabačková, manažer projektu – 
administrátor, Lenka Soustružníková, finanční manažer projektu I., Ing. Jiří Lauerman, finanční manažer projektu II.

Projekt byl rozvržen na období od 01.03.2018 do 28.02.2019. Práce probíhala v období jednak ve výše uvedených 
pracovních skupinách, dále na schůzkách vedoucích pracovních skupin a na schůzích celého řešitelského týmu.
Dílčí výstupy činnosti obdrželi členové ZM v prosinci 2018. Projekt je zakončen projednáním výstupů na pracovním 
semináři zastupitelstva s účastí veřejnosti dne 27.02.2019. Následně v dubnu 2019 je ASPRM předkládána na zasedání 
Zastupitelstva města Lysá nad Labem.

Výstupem ASPRM jsou 4 dokumenty:
- Profil města
- Návrhová část
- Karty rozvojových aktivit (Příloha č. 1)
- Zásobník rozvojových aktivit (Příloha č. 2).

Členové ZM obdrželi k prostudování na pracovní seminář první tři z uvedených materiálů. Do konce března byla možnost 
podávat případné náměty a připomínky, této možnosti nikdo ze zastupitelů nevyužil. Do materiálu byla zahrnuta ještě 
Příloha č. 2, zásobník karet rozvojových aktivit. Tuto část zpracoval odbor městského investora a zahrnuje akce, které 
jsou v určité fázi rozpracovanosti a je reálný předpoklad, že budou dotaženy do konce. U řady z nich bude město žádat 
o dotace a zařazením akce do strategického dokumentu města se šance na získání dotace zvyšuje.
Po projednání materiálu v ZM bude strategický plán umístěn na stránkách města. Je doporučeno s tímto dokumentem 
seznámit veřejnost a poskytnout občanům možnost, aby se k němu vyjádřili. Dále je třeba s plánem průběžně pracovat 
a minimálně 1x ročně vyhodnotit plnění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem



 schvaluje
Aktualizaci strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


