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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání
1.

bere na vědomí plnění Akčního plánu za r. 2014-2016 dle přílohy,

2.

schvaluje Akční plán na r. 2017-2018 dle přílohy,

3.

schvaluje aktualizaci textu Strategického plánu územního a ekonomického rozvoje
statutárního města Přerova pro období 2014-2020 dle přílohy, spočívající v doplnění
monitorovacích indikátorů, aktualizaci Zásobníků projektových záměrů a opravách názvů
organizací.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:
Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu
dne 09.01.2017 vzal na vědomí plnění akčního plánu za r. 2014-2016 a doporučil schválit návrh
akčního plánu na r. 2017-2018.
Rada města Přerova
po projednání dne 26.01.2017, svým usnesením č. 2340/62/5/2017:
1.
podala návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí plnění Akčního plánu za r. 20142016 dle přílohy,
2.
podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Akční plán na r. 2017-2018 dle přílohy,
3.
podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit aktualizaci textu Strategického plánu
územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014-2020 dle přílohy,

spočívající v doplnění monitorovacích indikátorů, aktualizaci Zásobníků projektových záměrů a
opravách názvů organizací.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Přerova na svém 5. zasedání dne 13. dubna 2015 usnesením č. 108/5/7/2015
schválilo Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období
2014-2020 (dále jen Strategický plán).
Strategický plán formuluje strategické cíle města na zvolené období a dále je konkretizuje ve formě
příslušných priorit a opatření. Akční plán je krátkodobý plán aktivit, projektů, jejichž postupná
realizace zajistí implementaci přijaté strategie.
Odbor koncepce a strategického rozvoje zpracoval zprávu o naplňování Strategického plánu (akčního
plánu) za uplynulé roky 2014 - 2016 a zároveň zpracoval akční plán na r. 2017-2018.
Na podzim 2016 oslovilo oddělení koncepce a rozvoje města zúčastněné subjekty, a to jak vedoucí
odborů Magistrátu města Přerova, tak i subjekty mimo magistrát. Následně byly informace a podklady
tříděny a zpracovávány do podoby návrhu naplňování strategického plánu. Návrh materiálu projednal
dne 09.01.2017 Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu (VPRID), který plní funkci koordinátora
při zpracování a naplňování rozvojových koncepcí, programů a strategických dokumentů města
v oblasti rozvoje města a dopravy a vyjadřuje stanoviska vztahující se ke zpracování, obsahu a plnění
Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje. VPRID svým usnesením
č. VPRID/29/07/2016 vzal na vědomí plnění akčního plánu za r. 2014-2016, doporučil schválit návrh
akčního plánu na r. 2017-2018.
Plnění akčního plánu za r. 2014 - 2016 (příloha č. 1):
U každé aktivity/ projektu navržené k realizaci v letech 2014 - 2016 bylo provedeno vyhodnocení ve
smyslu popisu aktivity, skutečných nákladů, termín realizace, skutečné výstupy pro porovnání
s původně navrženými monitorovacími indikátory a doložka o splnění/nesplnění/posunu/zrušení
aktivity.
Akční plán na r. 2017 - 2018 (příloha č. 2):
Akční plán na r. 2017-2018 byl sestaven z projektů, které jednotlivé subjekty předpokládají realizovat
v příštích letech. Některé akce jsou již připravovány (např. dopravní stavby připravované na úrovni
kraje či státu), některé jsou částečně realizovány. Akční plán byl sestaven z akcí schválených
k realizaci (dle investičních akcí statutárního města Přerova na rok 2017) i z projekčně připravovaných
odborem řízení projektů a investic a odborem správy majetku a komunálních služeb. Akční plán byl
doplněn projekty subjektů působících na území města (stavby státu, kraje, správců sítí, neziskových
organizací ...).
Akční plán byl nově doplněn o akci "Rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově v Přerově".
Rada města Přerova projedná doplnění Akčního plánu na své 63. schůzi dne 16.02.2017 a o výsledku
projednání bude Zastupitelstvo města informováno.
Aktualizace textu Strategického plánu (příloha č. 3):
Na základě sestavování naplňování plánu a návrhu nového akčního plánu vyvstala potřeba doplnění
monitorovacích indikátorů, oprav názvů organizací i aktualizace Zásobníků projektových záměrů.
Příloha č. 3 přehledně uvádí změny a doplnění textu Strategického plánu.

Přehled monitorovacích indikátorů (příloha č. 4):
Součástí procesu strategického plánování je i monitorování průběhu realizace a vyhodnocování jeho
výsledků. Monitorování pomocí monitorovacích indikátorů poskytují zpětnou vazbu. Vyjadřuje, zda
realizované akce dosáhly cílů, kvůli kterým byly implementovány. Tabulky v příloze č. 4 jsou
seznamy monitorovacích indikátorů dopadu a výsledku s jejich přiřazením k jednotlivým prioritám.
Po schválení materiálu orgány města bude Strategický plán zaktualizován a zveřejněn na webových
stránkách města.

