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Městský obvod Hrabová
------------------------------

Pro 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová konané dne 23. 9. 2020

Aktualizace Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová v letech 2020 ― 2021 

Návrh usnesení:

15. /---) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 

schvaluje

Aktualizaci Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová ― Hrabová 2040 

Důvodová zpráva:
Dne 24. 9. 2018 byla Zastupitelstvem městského obvodu Hrabová schválena Strategie

rozvoje  městského  obvodu  Hrabová  ― Hrabová  2040  (dále  jen  Strategický  plán).  Tento
dokument však byl dokončen pouze po stránce věcné (vize, cíle, opatření, aktivity), ale nebyly
v něm z časových důvodů (blížící se komunální volby) doplněny další předpokládané údaje
(zejména priority, termín realizace, zodpovědnost, finanční náklady, možné finanční zdroje).
Kontrolní  a iniciační  skupina  nejprve  doplnila  veškeré  chybějící  údaje  v  kapitole  5
Strategického plánu,  aniž  by jakkoliv jinak do textu zasahovala.   Finanční  náklady každé
aktivity byly stanoveny pouze orientačně ve spolupráci s Úřadem městského obvodu. 

Na  základě  tohoto  doplnění  Strategického  plánu  byl  v  souladu  s  kapitolou  6
Strategického plánu následně zpracován Akční plán naplňování Strategie rozvoje městského
obvodu Hrabová v letech 2020 ― 2021 (dále jen Akční plán) upřesňující aktivity, které mají
být v těchto letech realizovány. Upřesnění se týká jak stanovení garanta za městský obvod
a všech spolupracujících aktérů, tak konkretizace činností v těchto dvou letech vykonávaných.
Základním cílem Akčního plánu je vytvoření doporučení pro tvorbu rozpočtu na další rok.
Oba dokumenty byly vzaty zastupitelstvem městského obvodu na vědomí dne 22. 6. 2020.
Vzhledem k tomu, že od schválení Strategického plánu uběhly již dva roky a v Kontrolní
a iniciační skupině někteří členové vznesli k podněty k aktualizaci opatření a aktivit, nabídl
starosta městského obvodu zastupitelům i všem občanům možnost do 31. 8. 2020 podávat
připomínky ke Strategickému plánu s tím, že na následující zastupitelstvo budou materiály
předloženy znovu již s návrhem aktualizace. Žádný zastupitel ani občan však této možnosti ve
stanovené lhůtě nevyužil. Kontrolní a iniciační skupina na jednání 7. 9. 2020 zapracovala do
Strategického plánu podněty z řad vlastních členů a následně jsou tyto změny promítnuty i do
Akčního plánu. Veškeré věcné  změny oproti materiálu vzatému na vědomí 22. 6. 2020 jsou
pro přehlednost vyznačeny červeně včetně škrtnutého původního textu.  Po schválení  bude
zveřejněn materiál ve schváleném znění již bez původního textu.  

Zpracoval:   Ing. Jan Dvořák, člen Kontrolní a iniciační skupiny ÚMOb Hrabová
Předkládá:  Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová  
Projednáno: v Radě městského obvodu Hrabová dne 9.9. 2020 

Příloha:       Aktualizovaná Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová ― Hrabová 2040 




