
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

         konané dne 12.12.2018 

 

Předložení výstupů projektu 

„Aktualizace Strategického plánu 

rozvoje města Lysá nad Labem“  

 
 

Rada města projednala dne 11.12.2018:        

Usnesení č. …..  Rada města 

I. b e r e   n a    v ě d o m í 

dílčí výstupy z projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá nad Labem“ 

 

II. u k l á d á 

tajemníkovi předložit dílčí výstupy z projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá 

nad Labem“ zastupitelstvu města dne 12.12.2018 na vědomí. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

dílčí výstupy z projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá nad Labem“. 

 

 

 

 Podpis starosty nebo 

 místostarosty: 

 
 

 

 



Kancelář městského úřadu                                                   Rada města Lysá nad Labem 

       dne  11.12.2018 
 

Předložení výstupů projektu 

„Aktualizace Strategického plánu 

rozvoje města Lysá nad Labem“  
 

 
Zpráva se předkládá z důvodu: 

postupu prací na výše uvedeném projektu, který je realizován z Operačního programu 

Zaměstnanost (OPZ). 

        

Zprávu vypracoval:       

Ing.Miloš Dvořák, tajemník MěÚ       

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Karel Otava, starosta města 
 

Do rady města bude přizván:     
- 

 

Návrh usnesení: 

Rada města  

 

I. b e r e   n a    v ě d o m í 

 

dílčí výstupy z projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá nad Labem“ 

 

II. u k l á d á 

 

tajemníkovi předložit dílčí výstupy z projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá 

nad Labem“ zastupitelstvu města dne 12.12.2018 na vědomí. 

 
         

 

      

 Podpis předkladatele: 

 

     

 Podpis starosty nebo  

 místostarosty: 

 

        

                                                                                              Podpis tajemníka:  
 

     

 

 

 

 

 

  



Důvodová zpráva: 

Popis problému: 

Dne 15. 3. 2017 MPSV vypsalo výzvu v rámci OP Zaměstnanost s názvem „Výzva pro 

územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)“, která byla zaměřena  na  

posílení strategického řízení organizací, zvýšení 

kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Jednou z možných podporovaných 

aktivit je podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů v návaznosti na reformy 

obsažené v aktualizovaném znění Strategického rámce rozvoje veřejné správy České 

republiky pro období 2014 – 2020. 

Míra podpory pro územně samosprávní celky je 85 % krytí ze strany EU, 10 % ze státního 

rozpočtu a 5 % ze zdrojů žadatele, tedy obce. Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn 

projekt plánovat je 24 měsíců s doporučeným začátkem projektu nejdříve od března 2017. 

Minimální výše rozpočtu projektu činí 2 mil. Kč. Ukončení příjmu žádostí o podporu bylo  

15. června 2017. Rada města schválila zapojení města do projektu na jednání dne 13. 06. 

2017. 

Projektová žádost o podporu s názvem: „Aktualizace Strategického plánu města Lysá nad 

Labem“ tedy reagovala na potřebu aktualizace SPRM, která je nutná kvůli nastalým změnám 

od doby tvorby SPRM v roce 2011. Poslední aktualizace strategie rozvoje města byla 

schválena v roce 2011, přičemž došlo ke změnám interního i externího prostředí města, kromě 

toho byl zpracováván nový územní plán města.  

 

Cíle projektu „Aktualizace SPRM“ 

Hlavní Cíl projektu je vytvořit Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města ve všech jeho 

částech, tj. Profil města, Návrhová část SPRM a tvorba Akčního plánu na rok 2019 

v požadované kvalitě a rozsahu a dále nastavení efektivního systému strategického plánování, 

který budou do budoucna zajišťovat proškolené osoby (pracovníci městského úřadu i zástupci 

samosprávy), čímž bude zajištěna kontinuita a udržitelnost strategického plánování a řízení 

města., včetně kontinuální optimalizace a inovace procesů města v souladu s aktuální 

reformou veřejné správy jako takové – vazba na Strategický rámec rozvoje veřejné správy 

České republiky pro období 2014-2020 (SRRVS).  

Dílčí cíle: 

-  aktualizací SPRM optimalizovat procesy úřadu, posílit strategické řízení organizace a 

zvýšit kvalitu fungování úřadů, resp. rozvoj lidských zdrojů zaměstnanců městského 

úřadu. 

- Aktualizací SPRM dosáhnout nástroje vhodného pro strategické řízení města. 

 

Pro aktualizaci SPRM je ustaveno 5 pracovních skupin, které se scházejí buď samostatně, 

nebo na celkových shromážděních, kde probíhá koordinace činností. 

Ekonomický rozvoj města  1 + 5 

Bezpečnost ve městě 1 + 5 

Sociální rozvoj a lidské zdroje 1 + 5 

Infrastruktura města 1 + 5 

Životní prostředí 1 + 5  

Období realizace projektu je nastaveno od 03/2018 do 02/2019, celkem 12 měsíců. 

Předpokládané náklady rozpočtu projektu jsou 2 782 680 Kč, podíl města: 139 134 Kč. 

 

Z průběhu realizace projektu jsou zpracovávány monitorovací zprávy, které jsou podkladem 

pro vyplácení dílčích částek z přidělené dotace. 

 



Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

RM 13.06.2017 Usnesení č. 393  Rada města  

I. s c h v a l u j e  

zapojení města do projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá nad Labem“, 

II. u k l á d á  

vedoucí finančního odboru, paní Ing. I. Polenové, zahrnout do rozpočtu města na rok 2018 

částku 140 tis. Kč na spolufinancování výše uvedeného projektu. 

V  roce 2018 žádné rozhodnutí nebylo. 

 

Návrh řešení:  

Kancelář MěÚ doporučuje radě města vzít na vědomí dílčí výstupy z projektu „Aktualizace 

Strategického plánu města Lysá nad Labem“ 

a uložit tajemníkovi předložit dílčí výstupy z projektu „Aktualizace Strategického plánu města 

Lysá nad Labem“ zastupitelstvu města dne 12.12.2018 na vědomí. 

 

Stanovisko k návrhu:  

Nebylo projednáváno v žádné komisi či výboru.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Částka spolufinancování byla uhrazena z rozpočtu 2018, postupně jsou prostředky vraceny 

z dotačního titulu zpět do rozpočtu města.  

 

Přílohy:   

Výstupy projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá nad Labem“ – pouze 

v elektronické podobě.                                                                      

 

 

                                   Ing.Miloš Dvořák 

      tajemník MěÚ 


