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Informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova"

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

bere na vědomí informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova, 
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00056, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova na své 53. schůzi konané dne 20.12.2012 usnesením č. 2128/53/9/2012 
vzala na vědomí informace o realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města 
Přerova, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00056, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu. 

Důvodová zpráva:

Realizace projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova" byla zahájena 1. října 2010 a 
termín ukončení dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace je stanoven na 1.7.2013. Celkové způsobilé 
výdaje projektu dle navrženého rozpočtu činí 9.772.484,70 Kč, z toho 8.306.611,99 Kč, tj. 85 % jsou 
prostředky dotace a max. 1.465.872,71 Kč, tj. 15 % je spolufinancování z prostředků rozpočtu města.

Záměrem projektu je zvýšit schopnost Magistrátu města Přerova efektivně řídit svůj provoz, plánovat 
a alokovat své zdroje, účinně plnit úkoly, získávat včasnou a komplexní sebereflexi s maximálním 
využitím a pochopením svých zaměstnanců a vedoucích. 



Realizace projektu je rozdělena do několika dílčích aktivit, v rámci kterých vznikla/vznikne celá řada 
výstupů:

1. Řízení projektu - probíhá po celou dobu realizace projektu

2. Poradenství a školení - Aplikace modelu CAF na zacílení dalších klíčových aktivit zlepšování 
v rámci projektu

      Výstupy: Sebehodnotící zpráva na bázi modelu CAF za rok 2011 (vstupní)
                     Akční plán zlepšování na rok 2012
                     Sebehodnotící zpráva na bázi modelu CAF za rok 2012 (výstupní)
                     Akční plán zlepšování na rok 2013
                     Nově formulovaná vize úřadu
     Aktivita stále probíhá, předpokládané ukončení v květnu roku 2013.

3. Poradenství a školení - Projektové řízení
      Výstupy: Metodika projektového řízení v souladu s mezinárodními standardy
                     "Pilotní" provoz metodiky, tj. ověření použitelnosti metodiky v praxi.
      Aktivita byla ukončena koncem roku 2012.

4. Poradenství a školení - Zavádění procesního řízení na magistrátu
      Výstupy: Katalog služeb úřadu
                      Metodika mapování procesů a procesního řízení
                      Vrcholový procesní model organizace (textový i grafický popis vybraných procesů na  
                      magistrátu)
      Aktivita byla ukončena v září r. 2012.

5. Poradenství a školení - Strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí rozvoje
      Výstupem bude: Koncepce rozvoje úřadu coby instituce orientované na služby
      V současné době aktivita probíhá a bude ukončena v únoru r. 2013.

6. Poradenství a školení - Optimalizace a zefektivnění ekonomických procesů v oblasti 
finančního plánování a řízení

      Výstupy: Prověřený proces rozpočtování, nastavené procesy realizace rozpočtu, definované  
                      postupy kontrol ex ante a konkrétní oblasti zlepšení hospodaření a úspor.
     Předpokládané zahájen aktivity od února 2013.

Výše uvedených cílů bude dosaženo kombinací vzdělávání, poradenství a aktivního zapojení účastníků 
z řad zaměstnanců magistrátu, ale i politických představitelů města. 

Průběh a výsledky 4. a 5. klíčové aktivity, tj. zavádění procesního řízení na magistrátu a strategického 
plánování a tvorba zásadních koncepcí rozvoje, budou podrobněji prezentovány v Radě města Přerova 
v únoru/březnu roku 2013.

Přílohu tohoto materiálu tvoří výstupy 2. klíčové aktivity projektu - aplikace modelu CAF na 
zacílení dalších klíčových aktivit zlepšování v rámci projektu, tj. konkrétně nově zformulovaná 
vize Magistrátu města Přerova a plnění akčního plánu zlepšování, tj. vyhodnocení šetření 
spokojenosti klientů Magistrátu města Přerova.

Celkové hodnocení spokojenosti klientů MMPr dopadlo velmi kladně. Během šetření bylo 
osloveno 440 klientů magistrátu. Respondenti vyjádřili vysokou spokojenost s chováním a 
vystupováním zaměstnanců magistrátu (97 % klientů hodnotilo kladně), rovněž 97 % klientů 
hodnotilo kladně odbornost a profesionalitu zaměstnanců. 90 % klientů vyřídilo na magistrátu 
vše, co potřebovalo. Pro 96 % klientů je orientace v budovách snadná a jsou s ní spokojeni. Co 
se týče spokojenosti s prostředím úřadu (např. příjemné prostředí, podmínky pro návštěvníky, 
komfort čekání, místa k sezení apod.) 91 % všech oslovených klientů vyjádřilo spokojenost, 



klienti hodnotící záporně byli nespokojeni s podmínkami v budově T.G.M. 16 (uvítali by více 
prostoru a míst k sezení, klimatizaci a lepší větrání zejména v létě), klienti si dále stěžovali na 
těžké otevírání vstupních dveří v budově Smetanova 7. 
Klientů jsme se dále ptali na spokojenost s pracovní dobou magistrátu. 95 % klientů vyjádřilo 
svou spokojenost. 
Od klientů jsme dále zjišťovali, jak hodnotí umístění různých odborů magistrátu na více 
místech v rámci města. Výsledky dopadly takto: 44 % klientů zaujalo neutrální stanovisko a 
nevyjádřilo se kladně ani záporně, 41 % dotázaných klientů bylo spokojených a 15 % klientů by 
uvítalo rozmístění odborů v menším počtu budov.

Vzhledem k velkému rozsahu příloh budou tyto vloženy pouze v programu Inflex.


