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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A )  S c h v a l u j e  

1. Akční plán Strategie rozvoje města 2015-2020 pro rok 2017 

B )  B e r e  n a  v ě d o m í  

1. Zprávu o realizaci Akčního plánu 2017 

 



Důvodová zpráva: 

 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 (Strategie) byla schválena 

Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 5. 2. 2015. Nedílnou součástí Strategie je akční 

plán, představující hlavní nástroj k naplnění cílů Strategie. Do akčního plánu jsou řazeny 

investiční a neinvestiční projektové záměry vázané na rozpočet města a naplňující cíle 

Strategie. Akční plán musí respektovat limity stanovené rozpočtovým výhledem města. 

Akční plán musí mít jednoznačnou strukturu a za každý projekt musí být vyplněna 

příslušná projektová fiche obsahují konkrétní náležitosti. Ve fichi musí být specifikovány 

minimálně tyto položky: 

 název projektu, 

 předkladatel (veřejnost, odbor atd.), 

 vazba na pilíř a specifický cíl Strategie, 

 odhadované náklady, 

 zdroj financování (rozpočet města, dotace), 

 připravenost projektu (projektový záměr, věcná připravenost).  

 

Od května 2016 byla realizována jednání s předkladateli projektových záměrů k 

aktualizaci stávajících fichí zařazených do zásobníku projektů a k posuzování míry jejich 

potřebnosti, účelnosti a vhodného načasování. Následně bylo provedeno posouzení jednotlivých 

projektových záměrů navržených pro zařazení do akčního plánu z pohledu jejich souladu se 

Strategií a dále z pohledu jejich kvality a přínosu prostřednictvím multikriteriálního hodnocení. 

Po provedení předchozích kroků bylo vedením města vybraným projektovým záměrům 

přiděleno/nepřiděleno finanční krytí.  

Návrh akčního plánu je předložen ke schválení v souladu s Metodikou strategického 

řízení města Ústí nad Labem.  Akční plán 2017 (viz Příloha 1) představuje seznam projektových 

záměrů navázaných na opatření a cíle Strategie, které byly vybrány pro zahájení a realizaci v 

daném roce 2017. V Příloze 2 tohoto materiálu předkládám Zprávu o realizaci Akčního plánu 

2017 (viz Příloha 2).   

Projekty, které jsou dle posouzení v souladu se Strategií a jsou přínosné dle 

multikriteriálního hodnocení, nicméně zároveň nemají jasně daný zdroj financování, zůstávají 

součástí zásobníku projektů na období 2015-2020, ze kterého se tvoří akční plán na další roky. 

 

Příloha 1: Akční plán 2017 a postup jeho přípravy  

Příloha vzhledem k velikosti dostupná elektronické verzi na internetu: 

 


