Zápis z jednání Komise pro řízení realizace strategického
plánu
12.10.2021 od 17:00, zasedací místnost 1.p. MěÚ Nové
Město nad Metují
PŘÍTOMNI: Ing. Libor Hovorka, Libor Losenický, Ing. Aleš Vrátný, Ing. et Ing. Pavel Dostál, Bc. Jiří
Sláma, Mgr. Adam Balcar, Mgr. Markéta Škodová
OMLUVENI: Ing. Jan Čopík, Ph.D., Mgr. Jana Balcarová
HOSTÉ: RNDr. Jan Vozáb, Ph.D.
PROGRAM
1.
2.

Úvodní informace
Diskuse

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Úvodní informace přednesl Ing. L. Hovorka a RNDr. J. Vozáb.
Seznámili přítomné s rolí Komise pro řízení realizace – dobrovolná, doporučující nikoli rozhodovací.
Rozhodnutí o realizaci jednotlivých projektů/opatření má vždy RM či ZM. Role Komise je však
důležitá v procesu naplňování cílů SP – prosazovat plnění opatření a projektů, dohlížet na realizaci
a zajišťovat politickou podporu realizace plánu.
Manažerem realizace bude Mgr. M. Škodová, zároveň bude tajemnicí KŘR.
RNDr. J. Vozáb vysvětlil, jakým způsobem by měli schůzky KŘR v budoucnu probíhat:
-

zhodnotit, co se realizovalo

-

zhodnotit, co se realizovat mělo, ale nestalo se tak (projednat důvody)

-

naplánovat, co se bude realizovat v blízké budoucnousti

Doporučil, aby si jednotliví členové rozdělili gesce, oblasti zájmu, kterým se budou více věnovat.
V diskuzi rozporováno, dohodnuto, že gesce mezi členy rozděleny nebudou.
Členům komise byl rozdán materiál shrnující dosavadní postup realizace jednotlivých opatření.

2. Diskuse
V diskusi vystoupii všichni přítomní s mnoha dotazy a náměty.
-

Kdo hlídá termíny plnění? – termíny hlídají vedoucí projektových týmů. Je třeba, aby
město ustanovilo projektové týmy. KŘR se bude k plnění termínů vyjadřovat/dohlížet
na jejich plnění.

-

Věnovat se všem opatřením nebo jen některým? – začít těmi, které jsou/budou
součástí rozpočtu a rozpočtového výhledu.

-

Nezapomentout na realizaci projektů, které nemají vazbu na rozpočet města (např.
aktivity Novoměstského kláštera aj.).

-

Diskuse, jakou roli hrají programy politických stran ve vazbě na SP. Diskuse
k projektu koupaliště, projektu kanalizace Spy.

-

Proběhne do konce roku setkání s veřejností? – Setkání s veřejností se plánuje po
rozpočtovém semináři koncem listopadu 2021.

-

Doporučení – vybrat 4-5 opatření s dlouhou a složitou dobou přípravy/realizace
(např. Kino 70) a těm se na každém jednání věnovat.

Další jednání Komise naplánováno v I. kvartálu 2022, v předstihu budou členům zaslány pozvánky.

Závěry/úkoly:
1. Město ustanoví projektové týmy a vedoucí projektových týmů.
2. Pro příští jednání bude tabulka shrnující dosavadní postup realizace jednotlivých opatření
doplněna o podrobnější informace/údaje.
3. Před konáním příštího jednání budou zaslány náměty na 4-5 dlouhodobě složitých
projektů/opatření.

POUŽITÉ ZKRATKY
SP
Strategický plán
KŘR
Komise pro řízení realizace Strategického plánu rozvoje
RM
Rada města
ZM
Zastupitelsvo města
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Markéta Škodová

