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Motto:
Město, ve kterém budeme nejen bydlet, ale i dobře žít
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1 Úvod
Město Holešov v rámci své činnosti a péče o všestranný rozvoj svěřeného
území sestavilo prostřednictvím řešitelského týmu tento koncepční plán,
který se snaží navrhnout směry dlouhodobého rozvoje města spolu s
veřejnou kontrolou jeho plnění a dodržování. Strategické plány se tak v
posledních letech stávají klíčovými dokumenty pro rozvoj územního celku.
Tyto plány vznikají jako výsledek dohody nejdůležitějších složek veřejného
života v daném území. V rámci tvorby strategického plánu byli osloveni
klíčoví představitelé veřejného a společenského života a také občané formou
dotazníkového šetření.
Cílem strategického plánu je získání komplexního pohledu na město a
možnosti jeho rozvoje. Při tvorbě dokumentu bylo věnováno mnoho času
rozhovorům, analýzám a diskuzím nad tématy, kudy se město bude ubírat v následujících letech.
Horizont strategického plánu je tvořen 2–3 volebními obdobími, tedy na 8–12 let. Strategický plán byl
připraven pro potřeby města a bude sloužit jako koncepční dokument pro výkon samosprávy v regionu.
Veškeré informace obsažené ve strategickém plánu se sestávají z objektivních faktů a přání
zúčastněných.
Jedním z hlavních problémů sestavení strategického plánu je jeho financování. V České republice jsou
veřejné finance podrobeny mimořádně přísné kontrole a získání možnosti jejich vydání na zamýšlené
účely je běh na dlouhou trať. Jednou z hlavních komplikací jsou také zásady financování veřejných
rozpočtů samosprávných celků. Drtivá většina obcí není ze svého rozpočtu reálně schopna zajistit o
mnoho více než pokrytí mandatorních výdajů, tj. s ohledem na investice především reprodukce a údržba
majetku, který je nutno vlastnit, aby obec vůbec mohla plnit své základní úkoly. Aby bylo možné
investovat do rozvoje, je nutné žádat v různých programech o dotace a obec je tak odkázána na vůli
centrálních orgánů, které řídí rozvoj celého území. Z tohoto faktu plyne zásadní nevýhoda jakéhokoliv
strategického plánování na úrovni města, a to nemožnost odhadu, na co bude poskytnuta dotace a v jaké
výši. Proto akční plán vyžaduje neustálou aktualizaci a aktivní práci s ním podle reálné situace ve státě
a samotný strategický plán je dán jako rámec aktivit, které bude možné naplňovat podle reálných
možností.
Cílem dokumentu je určit strategické cíle rozvoje města Holešova. Jedná se o návrhovou část
strategického plánu provedenou na základě vyhodnocení souboru sociálních a ekonomických parametrů,
zaměřenou na efektivní zhodnocení výchozího stavu řešeného území, které bylo prováděno v předstihu
před vytvořením této návrhové části.

1.1 Verze dokumentu
Tabulka 1 Verze dokumentu
Vydavatel
Město Holešov

Popis
Zkrácená verze SPRM

Datum
31. 8. 2018

Verze
1.0

1.2 Řešitelský tým
Seznam řešitelů podílejících se na tvorbě strategického plánu.
Tabulka 2 Řešitelský tým
Jméno
Ing. Stanislav Julíček
Bc. Veronika Vavrysová
Ing. Simona Stuchlíková
Ing. Tomáš Nedbal
Ing. Petr Klenner
Operační program: Zaměstnanost

Role
Garant strategického plánu
Člen řídicí skupiny strategického
Člen řídicí skupiny strategického
Člen řídicí skupiny strategického
Člen řídicí skupiny strategického

plánu
plánu
plánu
plánu
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Ludmila Hřeben Štaudnerová
Mgr. Jana Slovenčíková
Ing. David Janečka

Člen řídicí skupiny strategického plánu
Člen řídicí skupiny strategického plánu
Senior konzultant

1.3 Slovník zkratek a pojmů užitých v dokumentu
Tabulka 3 Zkratky
Zkratka
CzT
ČR
ČSÚ
ESF
EU
ICT
IROP
OPZ
ORP
ROP
RVUR
SO
SWOT
EČSU
ZŠ

Význam
CzechTourism
Česká republika
Český statistický úřad
Evropské strukturální fondy
Evropská unie
Informační a komunikační technologie (z angličtiny)
Integrovaný regionální operační program
Operační program Zaměstnanost
Obec s rozšířenou působností
Regionální operační program
Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Správní obvod
Analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb
Ekonomicky činný subjekt
Základní škola
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2 Co je to strategický plán?
Strategický plán se skládá z analytické a návrhové části. Analytická část sleduje níže uvedené parametry
a sestává se z následujících kroků:





Objektivní analýza území – založená na veřejných statistikách většinou z ČSÚ, ze kterých
vyplývají nezpochybnitelné přednosti nebo slabosti dané oblasti či území. Zkoumání je zaměřeno
buď přímo na město, nebo na nejnižší možnou oblast, na kterou je statistika vedena. Pokud je
to možné porovnává se oblast s obdobnou.
Finanční analýza rozpočtu města, ve které se zkoumá, jak je na tom město s příjmy a výdaji, či
zadlužením.
Subjektivní analýza je založena na osobních schůzkách se zástupci veřejnosti:
o Rada města
o Zastupitelé
o Aktivní veřejnost prostřednictvím dotazníků

Schůzkám se zástupci veřejnosti bylo celkem věnováno okolo 100 hodin osobních jednání za účasti
externích konzultantů. Klíčové skutečnosti jsou pak uvedeny formou SWOT analýzy. Jsou definovány a
pospány společné silné a slabé stránky, ale také hrozby a příležitosti. Na základě tohoto průniku byly
definovány problematické oblasti, kterým je potřeba se především věnovat.
Rámec strategického rozvoje pak ukazuje směry, které chce vedení města podporovat pro zlepšení
situace ve zkoumaných oblastech.
Aby bylo město schopno efektivně rozvíjet ekonomický potenciál města, je třeba zavést komplexní nový
strategický plán, realizaci stávajícího plánu vyhodnotit, vytvořit komplexní strategický dokument, který
nastaví potřeby regionu, jejich priority, možnosti financování, kontrolní mechanismy plnění včetně
specifikace cílů, jejich provázanosti, finančních a personálních nároků tak, aby při klesajících příjmech v
ekonomické krizi byly zajištěny nejen základní funkce města, ale také jeho plynulý rozvoj.
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3 Analytická část
Analýza popisuje území města Holešov z
pohledu objektivních statistik, které jsou
čerpány z veřejně dostupných pramenů tak,
aby jejich hodnoty bylo možno ověřit.
Výsledky těchto statistik jsou pak použity ke
stanovení
problematických
okruhů
a
porovnávány se zdroji se subjektivních zdrojů
jako jsou analytické schůzky a dotazníky.
Tato zkrácená verze vybírá pouze části
analýzy.
Následující kapitoly uvádí klíčové analytické údaje k datu zpracování analýzy.

3.1 Finance
3.1.1

Bilance

Městské finance jsou reprezentovány rozpočtem města, tj. disponibilními prostředky pro investice, které
je možné umístit v rámci regionu, či použít na financování aktivit. Je nutné poznamenat, že samotná
bilance nic neříká o účelnosti výdajů, či financování.
Grafické vyjádření bilance rozpočtu:

Graf 1 Bilance rozpočtu
Je zřejmé, že trend bilance rozpočtu je příznivý a spíše predikuje kladné hodnoty.
3.1.2

Vývoj příjmové a výdajové stránky rozpočtu

Vývoj příjmové a výdajové stránky rozpočtu je následující:
Operační program: Zaměstnanost
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Graf 2 Nůžky trendu výdajů a příjmů
Příjem je v absolutních číslech rostoucí a spojnice trendu ukazuje, že výhled příjmů je dobrý a predikuje
růst.
V porovnání s taktéž rostoucí křivkou výdajů rostou příjmy rychleji, což je známka velmi dobrého
hospodaření. Výdaje a jejich růst je pod křivkou příjmů.
Z grafu vyplývá, že výdaje nebudou převyšovat příjmy i v budoucnu a město bude tvořit rezervy. Výdaje
vždy odpovídají příjmům.
3.1.3

Výdaje

Výdaje jsou sledovány v kategorii investice (kapitálové) a provozní výdaje. Provozní výdaje jsou dané
jednak jako mandatorní, ale také náklady na udržitelnost. Výdaje v absolutních číslech jsou pak
následující.
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Graf 3 Výdaje očištěné o inflaci srovnání v časové řadě
Vedení města velmi citlivě reaguje na rozpočtové trendy a rizika nákladů zvažuje velmi pečlivě. Výdaje
na veřejnou správu tak nevybočují z možností městského rozpočtu.
3.1.4

Provozní výdaje

Aby čísla měla vypovídací hodnotu, je nutné odmyslet roky 2000 – 2001, protože v roce 2002 došlo
k delimitaci, a proto jsou náklady skokově vyšší. Proto graf začíná od roku 2002, aby se porovnávaly
veličiny srovnatelné.
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Graf 4 Provozní výdaje očištěné od inflace
Vedení města snižuje provozní výdaje v jejich objemu, což je velmi racionální finanční politika, která
vede k vyšší stabilitě rozpočtu.

Graf 5 Procentuální rozložení investic
Operační program: Zaměstnanost
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3.1.5

Dluhová služba

Zadluženost je jeden z klíčových parametrů finanční analýzy, protože ukazuje nárůst nebo pokles
dluhové služby města. S ohledem na krátkodobou povahu závazků bude dluhová služba sledována od
roku 2010.

Graf 6 Dluhová služba
Z grafu je zřetelné, že město velmi pečlivě hospodaří s úvěry a je velmi zodpovědné u jeho splácení.
Úroková sazba a s ní spojené úroky tvoří malou část splátek a dá se říct, že si město půjčuje za
výhodných podmínek.
Zadluženost na obyvatele je klíčový ukazatel finanční analýzy, protože samotný objem není rozhodující.
Pro město Holešov má následující hodnoty.
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Graf 7 Zadluženost na obyvatele
Z grafu je naprosto zřetelné, že se městu daří velmi dobře splácet své závazky a jeho úvěrová politika
je velmi hospodárná.

3.2 Ekonomika
3.2.1

Ekonomická struktura oblasti

Ekonomické subjekty podle převažující činnosti v časové řadě za jednotlivé obory podnikání, které dávají
představu o podnikání v obci. Z počtu subjektů, které podnikají na území obce, jsou odečteny sdružení
vlastníků jednotek, kde se nejedná o skutečný podnikatelský subjekt, ale zákonem nařízení sdružení.
Jako EČSU (ekonomicky činný subjekt) jsou také uvedeny příspěvkové organizace, nadace apod.

Operační program: Zaměstnanost
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Graf 8 Struktura podnikání podle sektorů v roce 2016 ve správním obvodě města Holešov
3.2.2

Vznik a zánik ekonomických subjektů

Jedním z důležitých ukazatelů hospodářství v regionu je vznik a zánik ekonomických subjektů v časové
řadě.
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Graf 9 Vznik a zánik ekonomických subjektů
3.2.3

Průměrná mzda v kraji

V grafickém vyjádření je vidět současná pozice v mzdové rovině.
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Graf 10 Porovnání průměrných mezd za regiony v roce 2016
3.2.4

Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti se v okrese Kroměříž vyvíjela následně.
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Graf 11 Porovnání míry nezaměstnanosti okres, kraj a celá ČR
Město Holešov a obecně okres Kroměříž patří mezi oblasti, kde lze najít zaměstnání hůře než jinde
v kraji. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nad úrovní tohoto ukazatele za celý kraj, ale i ČR.
V celkovém mapovém pohledu je pak zřetelné, že okres Kroměříž aktuálně patří k okresům s nižší
nezaměstnaností, což je oproti minulým letům zřetelné zlepšení. Konkrétně obec Holešov a její správní
obvod patří k s údajem 4,73% k horšímu průměru ČR.
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Obrázek 1 Podíl nezaměstnaných v ORP Holešov

3.3 Infrastruktura
3.3.1

Silnice

Celková délka silnic a dálnic v okrese Kroměříž je následující. Jedná se o souhrn absolutních délek dálnic,
rychlostních silnic a všech tříd silnic na území okresu. Jednotkou je 1 km.
Tabulka 4 Celková délka silnic a dálnic v porovnání v celé ČR
Decil

Okres

do 300

PM

MO

301 – 395

TP

OV

396 – 490

RO

UL

491 – 585

PZ

586 – 680

JE

KI

SO

JN

BK

BV

HO

VY

FM

KM

UH

ME

RA

DC

CV

CL

SM

NA

TU

PV

NJ

681 – 775

BE

KO

NB

CK

PI

PT

DO

CH

LI

PR

776 – 870

KD

PY

ST

PJ

TC

KV

HK

RK

PU

JI

966 – 1 066

LT

CR

HB

PE

ZN

1 061 a více

BN

CB

JH

KT

TR

ZR

BI

OC

Operační program: Zaměstnanost
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ZL

SU

BR

OP
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Z tabulky je zřejmé, že silnic a dálnic vede okresem Kroměříž v porovnání s celou ČR jako je nižší
průměr, což je vidět i na níže uvedeném obrázku na silnicích ve vlastnictví státu, tj. klíčových dopravních
tepen.

DC

LI

UL

CV

MB

RA

PH
BE

PS
PM

NA

PZ

RO

PY

RK

PU

KO

UO

PB

OP
SY

HB

DO
PI

TA

ZR

PE

OC

BK

JH

OV KI

NJ

FM

PR

PV

VS
JI

ST

BM

TR

KM

VY

BI
ZN

ZL

UH

CB

PT

BR

SU

CR

KH
BN

PJ

KT

JE

HK

NB

KD

CH

TU

JC

ME

KV

TC

SM

LT

MO
LN

SO

JN

CL

TP

Celková délka silnic a dálnic [km]
<= 395
396 - 585
586 - 775
776 - 965
>= 966

HO
BV

CK

Obrázek 2 Podíl silnic ve vlastnictví státu
3.3.2

Komunikace IV. třídy

Místní komunikace 4. tř. – chodníky s pevným povrchem – se nachází především v lokalitách Holešov a
městských částech. Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy.
Tabulka 5 Komunikace IV. třídy délka
Místní část

Délka

Holešov

46 km

Dobrotice

1,15 km

Tučapy

1,12 km

Količín

1,82 km

Žopy

1,57 km

3.3.3

Technická vybavenost

Technická infrastruktura zahrnuje zejména dopravní a technickou infrastrukturu tj. vodovody,
kanalizace, čistírny odpadních vod, plynovody, rozvody el. energie, komunikace, komunikační sítě, ale
také veřejné osvětlení, místní rozhlas aj. Rozvoj oblasti technické infrastruktury přímo podmiňuje
ekonomický rozvoj SO ORP Holešov a také rozvoj sociálních podmínek obyvatel v tomto území. Je také
důležitým faktorem pro stabilizaci příp. nárůst obyvatelstva jednotlivých obcí.
Cena vodného a stočného je jednou z cenových položek, které může město alespoň z části ovlivnit.
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Obrázek 3 Vodné a stočné podle vlastníků
Provozovatelem vodovodní sítě ve městě Holešov je společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž.
Cena vody http://www.vak-km.cz/24817-cena-vody
Ceny vodného a stočného pro obyvatelstvo i ostatní odběratele 74,91 Kč.
Ve srovnání s cenovou mapou ČR je pak cena vody ve městě nad středem pořadí, viz tabulka.
Tabulka 6 Ceny vodného a stočného
Vodné
a
stočné
včetně DPH

Pořadí

Společnost

1

VHS SITKA, s.r.o. - Šumvald

21,85 Kč

2

Jaroslav Kubeša - CZO

23,87 Kč

3

STAVOKA Kosice, a.s. - Ostroměř

24,00 Kč

4

STAVOKA Kosice, a.s. - Sobčice

24,00 Kč

5

VHS SITKA, s.r.o. - Dlouhá Loučka

25,30 Kč
…

42

ČEVAK a.s. - Č. Krumlov

74,14 Kč

43

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

74,50 Kč

44

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

74,91 Kč

45

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

75,87 Kč

46

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

75,90 Kč
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…
98

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

98,30 Kč

99

VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Starý Plzenec

101,21 Kč

100

VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Vodárenská a kanalizační, a.s.

102,30 Kč

101

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - VHS Turnov

105,30 Kč

102

Vodohospodářské sdružení Turnov

105,30 Kč

3.4 Lidé
3.4.1

Počet obyvatel

Obyvatelstvo obce je klíčovým pramenem rozvoje města, proto jeho objektivní analýze musí být věnován
dostatek prostoru. Základní údaje o obci jsou následující.

Počet obyvatel města Holešov v roce 1976, kdy územní změnou přibylo 2 735 obyvatel. V roce 1991
došlo ke skokové změně bez územních změn. Od roku 1996 počet obyvatel města neustále byť velmi
pozvolna klesá. Současný stav ke konci roku 2016 je celkem 11 623 obyvatel.
Město Holešov je obec s rozšířenou působností, a proto je nutné porovnání jeho správního obvodu s tímto
trendem. V grafickém vyjádření je pak vidět, že trend poklesu obyvatelstva je stejný i ve správním
obvodu obce.
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Graf 12 Počty obyvatel města Holešov a jeho správního obvodu
3.4.2

Hustota osídlení ve správním obvodu

Město Holešov a jeho správní obvod patří v hustotě osídlení na čelnou pozici v celé ČR, což je indikativní
pro další rozvoj počtu obyvatelstva.
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Obrázek 4 Počet obyvatel na 1 km2 podle výsledků sčítání v SO ORP
Správní obvod města Holešov patří k velmi hustě osídleným oblastem České republiky.
3.4.3

Vývoj věkového rozložení

Rozložení podle věku je pak následující podle roku 2016.

Graf 13 Rozložení obyvatel podle věku
Operační program: Zaměstnanost
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Tento ukazatel má význam v porovnání s celou ČR, viz graf níže.

Graf 14 Porovnání v kontextu kraje a ČR
Na poměry ve správním obvodě, Zlínském kraji a ČR je zřetelný vyšší podíl starší populace ve městě.
Pro srovnání níže uvedený graf uvádí rozdělení populace v Evropě.

Graf 15 Rozdělení populace v Evropě

Následující graf srovnává obce ve správním obvodu podle údajů ke konci roku 2016.
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Graf 16 Průměrný věk v obcích správního obvodu
3.4.4

Základní školství

Ve školství nastaly v roce 2005 změny podle nového školského zákona a vyhlášek s ním souvisejících.
Došlo například ke zrušení výběru školného v mateřských školách pro předškoláky. Proběhly změny
názvů škol, evidence škol a školských zařízení přešla ze sítě do tzv. rejstříku škol a školských zařízení.
V rámci města Holešov jsou celkem 3 úplné ZŠ v Holešově.
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Obrázek 5 Počet obcí, ve kterých se nachází základní škola v kontextu ČR
V grafickém vyjádření je pak zřetelné, že dochází k mírnému nárůstu žáků.
V grafickém vyjádření pak trend vypadá následně.
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Graf 17 Počty žáků srovnání CŘ, kraj a Holešov

3.5 Bezpečnost

Obrázek 6 Aktuální mapa kriminality v ČR
V bližším výřezu je zřetelné, že město Holešov patří mezi města s nižší mírou kriminality v celé ČR.
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Obrázek 7 Město Holešov v kontextu okolí
Rozložení trestných činů aktuálně je následující.
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Graf 18 Rozložení kriminality
V celkovém kontextu ČR je pak okres Kroměříž pod středem tabulky v rámci okresů, jak je uvedeno níže
v grafickém vyjádření, kde číslo u názvu okresu vyjadřuje pořadí v žebříčku.
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Graf 19 Počet zjištěných trestných činů za okresy ČR

Vývoj nehodovosti v okrese má pak následující průběh.

Graf 20 Vývoj počtu nehod v časové řadě
Operační program: Zaměstnanost
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3.6 Cestovní ruch
Území Holešovska nepatří k příliš turisticky přitažlivým regionům zejména díky tomu, že postrádá
výrazné atraktivity pro turisty a to i přesto, že v Holešově i ostatních obcích je řada významných památek
zapsaných v Seznamu nemovitých památek ČR a spousta dalších památek místního významu. Potenciál
území, zejména krajinný ráz, kulturní i přírodní zajímavosti, lidová architektura (areál památek lidového
stavitelství východní Hané v Rymicích), blízkost turistických center (Hostýnské vrchy, Hostýn, Kroměříž)
však lze využít i k dlouhodobé rekreaci. Mezi stěžejní památku ve SO ORP Holešov bezesporu patří zámek
v Holešově, který je využíván ke kulturním a společenským akcím.

Graf 21 Podíl návštěvnosti za okres Kroměříž
Holešov není využíván jako turistické centrum okresu a je spíš na okraji zájmu.

3.7 Životní prostředí
Svoz a ukládání domovního odpadu je zajišťován Technickými službami, s.r.o., na skládku do Bystřice
pod Hostýnem téměř ze všem obcí SO ORP Holešov. Pouze odpad ze Žeranovic je odvážen touto firmou
na skládku Suchý důl Zlín a z Přílep Technické služby Zlín s.r.o. Sběr tuhého komunálního odpadu je v
obcích prováděn do popelnicových nádob či kontejnerů, které jsou v pravidelných intervalech odváženy.
Tříděný odpad (sklo, papír, pet láhve) si rovněž zajišťuje každá obec samostatně. Pouze město Holešov
má vybudovaný sběrný dvůr. V některých obcích je stále ještě problémem přetrvávání černých skládek.
Jedná se o skládky, kde ukládání odpadů již není povoleno, avšak navážení odpadů neustále probíhá.
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Graf 22 Celková produkce komunálních odpadů za správní obvod

Graf 23 Produkce odpadu na obyvatele ve vybraných správních obvodech kraje v tunách
Operační program: Zaměstnanost
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Náklady jsou sečteny jako celek platba občana a platba z rozpočtu obce.

Graf 24 Poplatky v obci ve srovnání s jinými obcemi ve správním obvodu
Efektivita celého systému recyklace obalů se opírá o spolupráci s kraji a obcemi. Společné projekty
zaměřené na optimalizaci a zefektivnění systémů třídění komunálních odpadů a zvýšení účasti obyvatel
na třídění v konkrétních lokalitách přinášejí úspory našim klientům i veřejným rozpočtům.
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4 Subjektivní analýza
Analytické schůzky s významnými představiteli veřejného
života, které probíhaly formou osobních setkání a prezentací
názorů respondentů v hovoru s konzultanty.
Dotazníkové šetření pro občany Holešov, ve kterém se mohli
vyjádřit ke strategickým záměrům města.
SWOT analýza – vyhodnocení slabých a silných stránek
řešeného území a příležitostí a hrozeb, které stojí před
řešeným územím.
Oblasti k řešení pak jsou definované okruhy témat, kterými
je vhodné se v rámci návrhové části zabývat (využívání
silných stránek, eliminace slabých stránek, využívání
příležitostí a odvracení hrozeb, nebo jejich následků).

4.1 Dotazníkové šetření
Základní data ohledně zpracování webových dotazníků:







celková úspěšnost vyplnění dotazníku je 28,3 %
počet návštěv byl 1 162,
počet dokončených dotazníků 329,
počet nedokončených dotazníků 66,
dotazník si pouze zobrazilo 767 občanů,
Čas:
o 62,9 % respondentů strávilo vyplňováním dotazníku 5 – 30 minut,
o 11, 3 % více než 30 minut,
o ostatní občané stihli dotazník vypracovat do 5 minut.

Při vyplňování dotazníků nebyl zaznamenán výrazný rozdíl mezi podílem mužů a žen na kompletních
dotaznících. Nejvíce odpovědí bylo získáno od věkové kategorie 30 – 49 let. Naprostá většina
respondentů měla ukončené vysokoškolské nebo střední odborné vzdělání s maturitou.
Klíčové výstupy:









Od narození žije v Holešově 51,1 % respondentů.
Většině občanů se v Holešově žije spíše dobře nebo velmi dobře, zanedbatelné části obyvatelstva
spíše špatně nebo velmi špatně.
Ve městě Holešově se občanům nejvíce líbí klidný život, blízkost přírody, kulturní a společenský
život a vzhled města.
Méně spokojeni jsou občané s kvalitou životního prostředí, s dopravní obslužností, sportovním
vyžitím, dostupností pracovních příležitostí a mezilidskými vztahy.
Mimo jiné občanům města nejvíce chybí pravidelně fungující kino a divadlo, lékařská pohotovost,
wellness, sportovní hala, místní doprava, zábavní centrum pro děti, čajovna, veřejné záchody,
drobný prodej produktů a výrobků soukromých zemědělců.
Obyvatelé města jsou nejvíce spokojeni s úrovní bydlení, školství, kultury a společenského života
a zdravotnictví.
Naopak sportovní vyžití, životní prostředí, péče obce o své prostředí, informovanost o dění v
obci, rozvoj obce a veřejná doprava jsou hodnoceny hůře.

Operační program: Zaměstnanost

Stránka 32 z 48

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že naprostá většina občanů města Holešova se více či méně
pravidelně informuje o dění ve městě na webových stránkách. 78,4 % respondentů odpovědělo, že
čtou informace o dění ve městě v měsíčníku Holešovsko.
Že by mělo město Holešov zůstat do budoucna přibližně stejně velké, si myslí cca 40 % občanů.
Jednotliví občané by přednostně využili městské finanční prostředky na rekonstrukci místních
komunikací, péči o zeleň a prostředí v Holešově, podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit,
podporu bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací), zvýšení
bezpečnosti a zavedení městské hromadné dopravy.
4.1.1
Kvalita života

Graf 25 Spokojenost s životem v Holešově
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Graf 26 Hodnocení kvality života
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4.1.2

Problémy občanů s životem ve městě
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4.1.3

Hodnocení priorit s ohledem na život ve městě

Graf 27 Hodnocení priorit s ohledem na život ve městě
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4.1.4

Směřování financí města

Graf 7 Směřování financí

4.2 Matice SWOT
Silné a slabé stránky jsou vnitřní faktory rozvoje, to znamená skutečnosti s pozitivním, či negativním
vlivem na rozvoj, které může přímo ovlivňovat svými rozhodnutími vedení města.
Příležitosti a hrozby jsou vnější faktory rozvoje, to znamená skutečnosti s pozitivním, či negativním
vlivem na rozvoj, které nemůže přímo ovlivňovat svými rozhodnutími vedení města.
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Tabulka 8 SWOT matice z analytických schůzek
Silné stránky
historické jádro města
zrekonstruovaný zámek v majetku města
silný a dobře organizovaný spolkový život
skvělá vybavenost infrastrukturou
přírůstek obyvatel
městu se daří čerpat finanční prostředky na
projekty z dotací a disponuje oddělením
specializovaným na jejich získávání
S7. město je hodnoceno jako příznivé místo pro
podnikatele
S8. existence platformy pro zapojení občanů do
rozhodování o směřování strategie města
http://www.strategieholesov.cz/
S9. stabilizovaný rozpočet
S10.
nejnižší daně z nemovitostí v okolí
S11.
výborná
spolupráce
s obcemi
ve
správním obvodu
S12.
náležitá podpora sportu
S13.
dobrá pracovní morálka úředníků
S14.
existence kvalitně vybavené sportovní
haly
S15.
množství kulturních festivalů
S16.
vybudovaná první část obchvatu města
S17.
existence zámecké zahrady
S18.
ve městě jsou významné židovské
památky
S19.
výborná úroveň kulturních akcí
S20.
velký kulturní a památkový fond
S21.
výborná bezpečnostní situace
S22.
kvalitní tradiční kultura
S23.
školy a školky mají dostatečnou kapacitu
S24.
vyrovnaný rozpočet města s minimální
dluhovou službou
S25.
kvalitní personál úřadu a organizací
města
S26.
náležité pokrytí službami
S27.
dobrá plynofikace města

Slabé stránky

S1.
S2.
S3.
S4.
S5.
S6.
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W1. rezervy v práci s potenciálem města
W2. slabší propagace města s ohledem na
turistický ruch
W3. příliš vysoké investice do oprav
W4. rezervy v elektronizaci a využití nástrojů ICT
W5. mezery
v marketingu
města
a
jeho
pozoruhodností
W6. rezervy v trvání kontrolních mechanismů
W7. nevyužité turistické příležitosti
W8. vysoké poplatky za svoz odpadu
W9. zvyšující se produkce odpadu
W10. nedostatek financí na investice a závislost
na dotacích
W11. veřejné osvětlení je v horším stavu
W12. málo mostů přes řeku
W13. nedostatečná návaznost akcí a investic
W14. nedostatek ploch pro rozvoj a výstavbu
města
W15. chybí strategie rozvoje města
W16. počet narozených dětí klesá
W17. odchod za prací do okolních měst
W18. nedostatek sportovišť pro zimní sporty
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Příležitosti

Hrozby

O1. výhodná geografická poloha
O2. napojení na dopravní tepny
O3. výborná dopravní obslužnost
O4. budovaná průmyslová zóna
O5. dobudování D49 na Fryšták
O6. velcí zaměstnavatelé v regionu

T1.
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.

O7. zvyšování a růst mezd v ČR
O8. dostatek pracovních příležitostí
O9. dobrá síť školských zařízení
O10.

existence policejní školy

O11.

tradice strojírenské výroby

O12.

výstavba nového obchodního domu

O13.
blízkost krajského
velkých měst

města

a

odliv a zánik drobných podnikatelů
odchody lidí do velkých měst
přetížení dopravou
nedostatek financí na projekty
nekoncepční legislativa
končící konjunktura v ekonomice

dalších

O14.
dostatečná nabídka pracovních míst v
regionu
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5 Vize města
Základním mottem města je: „Město, ve kterém budeme nejen bydlet, ale i dobře žít“.
Vize je slovní popis stavu, kterého by mělo město Holešov dosáhnout na konci období vytyčeného
strategickým plánem rozvoje. Vize města je pak definována následovně:
Holešov je vhodným místem pro život všech svých obyvatel.
Zaměřuje se především na plnění jejich potřeb, podporuje pro
ně rozvoj služeb, zabezpečuje kvalitní předškolní a základní
vzdělání v souladu s moderními trendy, zajišťuje bezpečí pomocí
kooperace s bezpečnostními složkami, podporuje bytovou
výstavbu, stará se o seniory, udržuje povědomí o městě v široké
veřejnosti a podporuje hlavní zdroje příjmů. Při cestě k tomuto
cíli budou respektovány zásady trvale udržitelného rozvoje. To
znamená hledání optimální rovnováhy mezi hospodářskými
podmínkami, sociálními potřebami a ochranou životního
prostředí města při zachování, případně rozvinutí těchto
životních hodnot pro příští generace.
Pro lidi v Holešově budeme budovat bezpečné, čisté a krásné
prostředí s širokou nabídkou pracovních příležitostí. Město bude
napomáhat rozvoji turistiky a péče o krajinu. S ohledem na tyto
potřeby bude vhodně investováno do budování městské infrastruktury. Město bude také podporovat tyto
snahy pořádáním společenských a kulturních akcí. Pro financování rozvoje bude maximálně využívat
možnosti čerpání finančních prostředků z evropských fondů, regionálních operačních programů a
programů v rámci Zlínského kraje, ministerstev i různých společností. Úvěrové financování bude
používáno jen na mimořádné a významné investiční akce.
Město efektivně podporuje hospodářský růst budováním a zajišťováním vhodných podmínek pro rozvíjení
podnikatelských aktivit na území města zejména v souvislosti se stávající průmyslovou zónou, pomáhá
příchodu nových investorů a také podporuje střední a malé podnikání zejména v oblasti služeb pro
obyvatele a sociální podnikání.
Město zaměří pozornost na práci s dětmi a mládeží, bude podporovat dobrovolníky a organizace, jež jsou
ochotni věnovat svůj volný čas práci s dětmi a mládeží, aby byl podpořen populační růst a zajištěn
harmonický rozvoj a pokrytí potřeb obyvatelstva všech vrstev. Další ohroženou skupinou jsou senioři,
jejichž zařazení v rámci programů aktivního stáří bude v centru pozornosti, zejména ale také s ohledem
na zajištění kvalitní sociální a zdravotní péče. Zároveň také budeme usilovat o využití zámku jako centra
kulturních a společenských akcí ve městě.
Zachování vynikající úrovně životního prostředí se stane základní hodnotou činnosti města, přičemž jeho
ochrana bude vhodně skloubena s přirozenými hospodářskými potřebami území a zachováním zásad
sociální soudržnosti. Město bude při budování dopravy odvádět dopravu z centra města, budovat
bezpečné zóny s omezenou dopravou, podporovat rozvoj cyklostezek a snížení hlučnosti. V rámci
komunikace s občanem bude město podporovat elektronickou formu veřejné správy, zjednodušování
postupů, snahu o maximální otevřenost a transparentnost.
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6 Strategické cíle
Strategické cíle vychází ze sestavených matic SWOT a dalších analytických podkladů. Strategické cíle
jsou rámcem aktivit, projektů nebo opatření vedoucích k žádoucímu účinku nebo cíli. Jde zejména o
podporu silných stránek či jejich udržení, eliminaci či omezení slabých stránek, přípravu reakce na rizika
a využití nabízených příležitostí.
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Obrázek 8 Strategické cíle a prioritní osy

6.1 Strategie rozvoje prioritní osy Rozvoj města
6.1.1

Finanční stabilita

Stabilita rozpočtu města je klíčovým cílem a musí být sledována obzvláště pečlivě. Hlavní účelem je
udržení investičního potenciálu lokálních veřejných financí. Pokud město bude ve finanční krizi, dá se
logicky dovodit, že kvalita života v obci výrazně poklesne. Cílem je také posílení role města jako
veřejnoprávní korporace formou umísťování kapitálu a podpory aktivit na území města.
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V rámci dotačních titulů spolufinancovaných z ESF a ERDF je možno nalézt takové, které jsou určeny k
podpoře místní samosprávy a jejích projektů, a to v Integrovaném regionálním operačním programu
(IROP) a Operačním programu Zaměstnanost. Tyto projekty pak lze účinně využít pro potřeby úřadu
nebo spravovaného města a docílit tak úspory prostředků z rozpočtu dotčeného města. Spolufinancované
aktivity také podporují projekty, které by město v současné ekonomické situaci nebylo schopno
financovat samostatně nebo by je nerealizovalo vůbec. Tento cíl je však plně závislý na tom, jaké výzvy
budou vypsány z centra s malou možností ovlivnění zaměření dotace.
6.1.2

Vybavenost

Jedním z hlavních cílů rozvoje občanské vybavenosti je dobudování infrastruktury tak, aby sloužila ke
zvýšení kvality života obyvatelstva. Na základě vyhodnocení potřebnosti dobudování veřejné
infrastruktury v jednotlivých místních částech, zohledňujícího zejména požadavky na bezpečnost
obyvatel, bude postupně rozhodováno o přípravě a realizaci individuálních investičních akcí.
Cílem města je zejména dobudování úpravny vody či doplnění napojení na kanalizaci, další efektivní
využití budov v majetku města. Dalším cílem je komplexní rozvoj komerčních ploch pro podnikání.
6.1.3

Služby města

Údržba a péče o město je hlavní náplní činnosti městského úřadu, ať už jde o údržbu místních
komunikací, svoz odpadu či údržbu zeleně. Cílem je zachování provozních výdajů na péči o městský
majetek. V rámci služeb údržby a péče o město je nutná renovace areálu technických služeb a obnova
strojového parku. Zkvalitňování péče o čistotu a údržbu města bude zajišťováno postupnou modernizací
vybavenosti technikou a přizpůsobováním organizace práce aktuálním potřebám města.
Město se také bude zaměřovat na podporu budování eGovernmentu v rámci svých organizací.
Strategickým cílem je racionalizovat administrativní procedury, zajistit jejich větší efektivitu a
transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy, zajistit adekvátní využívání
ICT tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci.
Město bude podporovat vyšší dostupnost služeb města, ale vždy v rámci svých finančních možností tak,
aby nedocházelo k porušení finanční stability.
6.1.4

Doprava

Tento cíl sleduje rozvoj dopravy ve městě a jeho okolí. Neexistuje činnost, která by nevyužívala silniční
nebo železniční sítě. Spojení s okolím závisí na politice kraje a státu v rámci budování dopravní
infrastruktury a silnic, kterými je město propojeno s okolím.
V současné době je řešeno přizpůsobování přepravní kapacity místních komunikací dopravnímu zatížení
většinou prostřednictvím úprav podmínek provozu změnou dopravního značení. Blíží se doba, kdy
účinnost těchto opatření bude vyčerpána. Cílem je odklon tranzitní dopravy z centra města a zamezení
projíždění kamionů středem města. Město v této věci využije maximum svých možností a na krajské či
státní úrovni bude provádět lobování za výstavbu a opravy silnic.
Další oblastí je starost a péče o místní komunikace, úklid sněhu a oprava chodníků tak, aby byl zachován
rozumný kompromis mezi finančními možnostmi obce a kvalitou této péče. Bude zavedeno víceleté
plánování údržby a oprav pro efektivní využití zdrojů. Město bude řídit komunikaci s dalšími
zainteresovanými stranami, aby nedocházelo k duplikaci či vzájemné protichůdnosti plánů údržby.
6.1.5

Energetické hospodářství

Město se zaměří na úspory v nákupu energií např. prostřednictvím elektronických aukcí pro jednotlivé
městské organizace i pro obce z okolí, které o tuto službu projeví zájem. Tímto způsobem se dosahuje
úspor na výdajích za energie. Město bude v tomto způsobu nákupu energie pokračovat dále, ale bude
provádět porovnávání výsledků tohoto způsobu nákupu s ostatními způsoby uzavírání smluv na nákup
energií. Město bude podporovat zateplování a omezování energetických ztrát na všech svých budovách.
6.1.6

Finanční řízení veřejných služeb

Město bude podporovat procesně orientovaný systém strategického řízení města zahrnující strategické
řízení a řízení služeb celé městské veřejnoprávní korporace zaměřené na externí služby (poskytované
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klientům města) a na interní služby s cílem posoudit možnost postupného vytvoření sdílených služeb
organizací veřejnoprávní korporace. Dojde k vytvoření nových pravidel, směrů a metodik, které pomohou
sjednotit a efektivně nastavit finanční řízení města jako veřejnoprávní korporace. Dále dojde k
metodickému nastavení procesu pravidelného a průběžného informování Rady města s podporou tvorby
a výkladu finanční analýzy finančního zdraví organizací města.

6.2 Strategie rozvoje prioritní osy Ekonomika a podnikání
6.2.1

Zaměstnanost

Udržení vlastní zaměstnanosti a s ní související nezaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších cílů pro
zvyšování životní úrovně obyvatel města Holešova. Hlavním cílem je soustředit se na stabilitu prostředí,
omezovat neočekávané změny a celkově přispívat k vytváření podmínek pro smysluplnou ekonomickou
činnost.
Nezaměstnanost způsobuje sociálně patologické jevy a díky ní není využíván potenciál obce, omezuje
kupní sílu a tím i využívání služeb. Nezaměstnanost je klíčovým ukazatelem sociální situace v obci. Pro
omezení nezaměstnanosti mladých lidí s vysokoškolským vzděláním jsou nutné investice nebo využití
dotačních programů zaměřených na získání praxe.
Nezaměstnaností jsou nejvíce ohroženy skupiny lidí s nižším vzděláním a tím pádem menší možností
výběru či adaptace na pracovní podmínky vytvářené trhem. Jedním z nástrojů pro podporu
znevýhodněných skupin obyvatelstva je vytváření veřejně prospěšných pracovních míst s podporou
sociální politiky státu.
6.2.2

Podpora podnikání

Podpora podnikání je o zintenzivnění podnikatelských aktivit a diverzifikaci podnikatelských oborů ve
městě. Hlavním cílem je obrátit negativní trend stoupající nezaměstnanosti a snižující se kupní síly.
Protože nové služby mohou přinést městu další příležitosti a s tím i vytvoření nových pracovních míst.
Podporou nových podniků se rozumí především usnadnění zahájení podnikání pomocí nebo radou, jak
se vypořádat s některými specifiky a životními situacemi. Cílem je vytvořit přátelské prostředí pro
podnikání. Součástí podpory nových podniků jsou také vybudované prostory pro podnikání, tzv.
průmyslové zóny. Cílem je přispění k zakládání malých firem, protože tyto malé společnosti tvoří v ČR
60 % zaměstnanosti.
Základním krokem je zajištění funkčního uspořádání města (územní plán), které bude vytvářet dobré
podmínky pro rozvoj jednotlivých sektorů podnikání. Následuje zajištění potřebné dopravní dostupnosti
částí města, které jsou plně nebo částečně využívány k podnikání, včetně zajištění dostatku parkovacích
kapacit.
Konkurenční prostředí dává možnosti uspět více podnikatelům a rozvojem služeb či příležitostí přispívá
k zásadnímu rozvoji regionu. Město bude v této souvislosti omezovat stánkový a podomní prodej, neboť
tyto formy prodeje nejsou svázány s regionem nebo městem.
6.2.3

Podpora cestovního ruchu

Cestovní ruch znamená příliv peněz a vznik nových pracovních příležitostí. Je také zdrojem daní a
poplatků pro obecní rozpočet, které lze investovat do zachování přírodních krás tak, aby zůstaly
zachovány pro budoucí generace.
Na centrální úrovni působí od 1. dubna 1993 příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj Česká
centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Základním cílem CzT je propagace českých zemí jako
destinace v zahraničí i v rámci státu. Jejím hlavním úkolem je především vytváření propagace republiky
a její prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu. Tento úkol plní formou propagační, reklamní
a inzertní činnosti, pořádáním výstav a workshopů, vydavatelskou a nakladatelskou činností
neperiodických tiskovin, překladatelskou činností, zpracováním analýz, distribucí a prezentací informací,
zprostředkovatelskou činností v oblasti informatiky, obchodní činností, přednáškovou a poradenskou
činností a výrobou obrazových a zvukových nosičů.
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Na marketingovou podporu cestovního ruchu na krajské úrovni (sběr a aktualizace dat, průzkum
návštěvnosti, průzkum podnikatelského klimatu, navázání spolupráce mezi veřejným a soukromým
sektorem) včetně podpory propagace a prodeje produktů cestovního ruchu a činnosti krajského
destinačního managementu byla založena Centrála cestovního ruchu, jejíž práce se město bude aktivně
účastnit.
Hlavním cílem rozvoje cestovního ruchu je podpora investic do ochrany životního prostředí, zajištění toku
kapitálu do města a vznik pracovních příležitostí v souvislosti s cílem. Cestovní ruch má zásadní vliv na
rozvoj služeb v obci a tím bude získán profit z rozvoje služeb i pro místní obyvatele.
Aby město bylo stále přitažlivé pro turistiku, je kromě propagace nutné, aby město podporovalo obnovu
památek. Součástí snahy o podporu cestovního ruchu bude také vhodná posila budování cyklostezek a
kooperace se soukromými podnikateli na celkovém rozvoji služeb podporujících a navázaných na
cestovní ruch.
6.2.4

Rozvojové plochy

Nelze vůbec hovořit o rozvoji podnikání bez prostorové podpory takového snažení. Město musí vytvářet
podmínky pro investice přinášející vznik nových pracovních míst. K tomu je třeba mít v územním plánu
vymezený dostatek rozvojových ploch pro investice přinášející nová pracovní místa. Následně je třeba
vyřešit či řešit problematiku vlastnických vztahů a napojení na potřebnou veřejnou infrastrukturu.

6.3 Strategie rozvoje prioritní osy Sociální politika a služby
6.3.1

Demografický rozvoj

Obyvatelé města jsou naprosto klíčovým subjektem sociální politiky. Cílem je zvýšení počtu obyvatel a
udržení tohoto růstu, protože obyvatelstvo je klíčovým pramenem rozvoje. Demografický růst a rozvoj
je hlavním smyslem politiky a tento cíl patří mezi nejpřednější cíle.
Jedním z významných skutečností je stárnutí populace, které je trendem celostátním. Vláda ČR
reagovala na tento problém ve svém usnesení č. 8/2008 o Národním programu přípravy na stárnutí na
období let 2008–2012. Strategie reagující na stárnutí populace by měla využít potenciálu starších osob
a vytvořit mezigeneračně soudržnou společnost. Klíčovým problémem stáří je nedostatek sociálních
kontaktů zároveň s nedostatkem uspokojující psychické stimulace a snížením fyzické aktivity. Cílem je
využít potenciálu stárnoucí populace ku prospěchu města a zajistit starší generaci podmínky pro aktivní
život.
6.3.2

Rodinná politika

Jedná se především o vytváření podmínek pro rodiny, neboť ty jsou hlavním sociálním prvkem pro
jednotlivce. Cílem je především zatraktivnění obce jako místa pro založení rodiny a výchovu dětí, čímž
by došlo ke změně nepříznivého demografického trendu.
Pod pojmem rodinná politika se rozumí souhrn aktivit a opatření v celém spektru možností. Hlavním
strategickým cílem je vznik politiky, která bude důsledně uplatňována v rámci obce. Jedná se především
o rozvoj služeb hlídání dětí, rozvoj mateřských škol a nabídky volnočasových aktivit.
6.3.3

Bydlení

Bydlení je klíčovou součástí jakékoliv sociální politiky. Tato aktivita má přesah do územního plánování
obce a je stěžejní pro udržení obyvatel ve městě či zvrácení negativního trendu úbytku městské
populace. Město bude ve svém územním plánu podporovat bytovou výstavbu a územní plán bude
reflektovat tuto snahu. Dostatek ploch pro stavbu obytných domů tak povede k vyšší cenové dostupnosti
stavebních pozemků.
6.3.4

Komunitní plánování

Praxe zajišťování sociálních služeb prokazuje, že zařízení nacházející se ve městě zajišťují poskytování
sociálních služeb pro obyvatele města i okolních obcí. Pro další vývoj sociálních služeb bude zpracován
komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro správní území všech obcí ORP Holešov, který bude
zahrnovat vyhodnocení současného stavu, stanovení cílů a cest k jejich dosažení, včetně stanovení
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pravidel potřebné spolupráce dotčených obcí. Je možné požádat o dotaci z fondů EU na zpracování
komunitního plánu.
6.3.5

Sociální začleňování

Sociální začleňování by mělo v návaznosti na státní politiku garantovat, že osoby sociálně vyloučené
nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomohou plně se
zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve
společnosti považován za běžný. Zjednodušeně řečeno, sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají
ztížený přístup k institucím a službám (tedy k institucionální pomoci), jsou vyloučeni ze společenských
sítí a nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu.
Základní charakteristikou propadu na sociální dno je nahromadění důvodů, které vedou k životní krizi
(ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoc atd.).
Sociálně vyloučení lidé obvykle nestojí před jedním problémem, ale před jejich komplexem, přičemž
každý z nich by i jednotlivě ohrožoval normální fungování člověka ve společnosti. S postupným propadem
na dno přestává být zřejmé, co je původním důvodem propadu a co jeho následkem.
Město bude vstřícné vůči charitativním akcím a bude svou autoritou podporovat ochranu slabších členů
společnosti.
6.3.6

Péče o zdraví

Péče o zdraví je klíčovou složkou sociální politiky a rozvoj zdravotních služeb a jejich dostupnosti je také
ukazatelem úrovně vyspělosti. Město samo není významným hráčem na tomto poli a jeho role se
omezuje na případné poskytovatele zázemí praktickým lékařům v podobě městských prostor.
Dostupnost péče je základní politikou v rámci celého státu a město v uvedené oblasti nemůže hrát
významnou roli, protože zdravotnictví je v ČR řízeno centrálně a rozhodovací pravomoci jsou v rukách
celostátních institucí. Cílem je boj v rámci vlivu o zachování klíčových prvků zdravotní péče a podpora
zdravého životního stylu.

6.4 Strategie rozvoje prioritní osy Kvalita života
6.4.1

Vzdělávání

Vzdělání patří mezi nejcennější statky nevyjádřitelné finanční hodnotou, které lze v lidském životě nabýt.
Město je přímo zodpovědné za správu základních škol. V rámci tohoto cíle se bude město snažit o zvýšení
vzdělání a zvrácení tak trendu nižší vzdělanosti v regionu také s ohledem na to, že vzdělání tvoří
důležitou složku sociálních dovedností a je nástrojem sociální politiky.
Průběžné zkvalitňování předškolní výchovy na základě osvědčených nových poznatků (příklady dobré
praxe, výměna zkušeností atd.), přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel města a plnění
nároků státu na zkvalitňování a rozšiřování předškolní výchovy. Proces vzdělávání je negativně
ovlivňován důsledky nezdravého životního stylu dětí a mládeže a neplněním výchovné role značné části
rodin. Na úrovni města je třeba iniciovat vznik programů pro méně aktivní a méně nadané děti se snahou
o zapojení do mimoškolní činnosti pořádané ZŠ a dalšími organizátory volnočasových aktivit.
Město bude usilovat o využití alokovaných prostředků na vzdělávání v rámci programového období 2014–
2020. Tyto prostředky jsou určeny na zkvalitnění vzdělávacích programů a souvisejících aktivit.
Vzhledem k obtížnosti získání prostředků bude město své příspěvkové organizace metodicky vést
procesem získání a udržení dotačních prostředků.
6.4.2

Volný čas

Trávení volného času smysluplnou aktivitou je základní složkou sociálního začleňování do komunity. Mít
možnost sdílení společenského života, vzdělávacích akcí nebo sportovních akcí posiluje ducha města a
sounáležitosti k němu.
Jedná se o rozvoj veškerých činností umožňujících obyvatelům města aktivní trávení volného času bez
ohledu na to, kdo je organizátorem předmětné činnosti. Město tuto oblast rozvoje ovlivňuje
prostřednictvím svých organizací, respektive podporou ostatních organizátorů volnočasových aktivit díky
grantového systému umožňujícímu financovat náklady související s organizací volnočasových aktivit.
Operační program: Zaměstnanost

Stránka 45 z 48

Součástí podpory je i rozvoj neorganizovaných volnočasových aktivit a příprava vhodných prostor, tj.
dětská hřiště, kulturní zařízení apod.
Součástí sociálního života v obci je také spolkový život spočívající v aktivitě občanů směrem k lepšímu
životu v obci. Cílem je zvýšit chuť místních občanů aktivně se podílet na životě ve městě a společnou
prací jej zvelebovat, ozvláštňovat nebo pomoci jiným.
Město bude maximálně podporovat smysluplné a společensky přínosné trávení volného času pro všechny
občany v regionu. Součástí trávení volného času je také podpora vzniku klidových zón pro odpočinek.
6.4.3

Kultura

Kulturní život tvoří klíčovou složku oblasti kvality života. Na centrální úrovni je podpora kultury
reprezentována Ministerstvem kultury a jeho granty. V této problematice však hlavní slovo patří městu
a jeho schopnosti zorganizovat kulturní akce na svém území.
Klíčová východiska pro město spočívají v jeho velikosti, tj. pro přilákání lidí zvenčí musí být akce
jedinečné minimálně v rámci širšího regionu, ideálně celostátně. Další snahou v rámci kulturních akcí
musí být schopnost přitáhnout lidi do centra dění.
Financování kulturních akcí patří k náročnějším úkolům, a protože na centrální úrovni není mnoho
dotačních příležitostí, je nutné využívat dobrovolníků. Zapojení aktivních občanů tak vede k přímé úspoře
financí, zvýšení sounáležitosti s městem, ale také ke zdůraznění osobitosti obce. Klíčovým závěrem je,
že kulturní politika bude tvořena především na úrovni obce, kde je nutná široká spolupráce se všemi
zainteresovanými osobami, spolky a organizacemi.
6.4.4

Společenský život

Cílem je podpora všech aktivit vedoucích ke stmelení a vytvoření sounáležitosti s městem. Klíčovým
cílem je vytváření tradic spočívajících v angažovanosti nebo aktivitě obyvatel města, což vede
k silnějšímu pocitu zodpovědnosti za správu věcí veřejných, ale také zároveň vytváření atraktivních akcí
pro návštěvníky obce.
6.4.5

Sport

Město disponuje bohatým sportovním vybavením určeným pro rekreační sport, ale chybí zařízení pro
moderní sporty. Vybudování a udržování sportovišť je také finančně náročná záležitost, a proto město
bude podporovat aktivity sportovních klubů v rámci svých možností.
6.4.6

Publicita a propagace

Hlavním cílem této oblasti je propagace kulturních akcí a jejich publicita prostřednictvím možností města
a jeho Odboru školství, kultury a památkové péče. Součástí propagace a publicity je i podpora udržování
a prohlubování tradic souvisejících s regionem.
6.4.7

Bezpečnost

Bezpečnost z hlediska celostátní politiky je založena na:




zahraniční politice,
obranné politice,
vnitřní bezpečnosti.

Dvě výše zmíněné politiky nemají na úrovni obce význam a není možné jej nějakým způsobem ovlivnit.
Vnitřní bezpečnost spočívá především v práci Policie ČR a krizovém řízení. V současné době policie nabízí
preventivní programy pro bezpečnost seniorů, kteří patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob
zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností, např. Senioři sobě. Dalším preventivním
projektem je např. Ajaxův zápisník, který pomáhá dětem na základních školách a jehož cílem je zvyšovat
právní povědomí již u dětí s ohledem na šikanu, alkohol a hazardní hry. Další programy jsou zaměřeny
především na dopravní bezpečnost a město se jich bude aktivně zúčastňovat v rámci své bezpečnostní
politiky a činnosti.
Krizové řízení je ošetřeno zejména zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů. Krizovým řízením se rozumí souhrn řídicích činností orgánů
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krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování,
realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením
nebo ochranou kritické infrastruktury. Zde je klíčová především spolupráce s Hasičským záchranným
sborem České republiky.
V oblasti bezpečnosti se město zaměří především na práci městské policie, která bude dbát o dodržování
veřejného pořádku ve městě. Hlavní skupinu činů tvoří rušení nočního klidu, drobná kriminalita jako
vandalismus a krádeže, které jsou však mimořádně obtěžující. Cílem městské policie tak bude v rámci
legislativních mantinelů udržet bezpečnost ve městě. Dalším cílem bude spolupráce se státní policií, která
je hlavní bezpečnostní složkou a využití jejích preventivních programů.
Prevence kriminálních činů je založena především na tom, že jsou podmínky pro jejich páchání ztíženy
a jsou do cesty stavěny překážky jejich uskutečnění. Hlavním cílem činnosti městské policie proto budou
preventivní pochůzky a styk s obyvateli města, pravidelné prohlídky problematických míst a spolupráce
se státní policií.
Dále se město zaměří na vyšší výkon dozoru městské policie nad okrajovými částmi města pro zvýšení
bezpečnosti ve všech lokalitách.
6.4.8

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je soustředěna na centrální úrovni na následující oblasti:






ochrana ovzduší,
voda,
odpadové hospodářství,
příroda a krajina,
financování ochrany životního prostředí.

V rámci ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí v roce 2007 zpracovalo Národní program
snižování emisí ČR, který byl schválen dne 11. června 2007 usnesením vlády České republiky č. 630.
Cílem je snížit rizika pro lidské zdraví, snížit zátěž životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy
a vegetaci a vytvořit předpoklady pro regeneraci postižených složek životního prostředí a pro snižování
emisí. V souvislosti s těmito cíli je kladen důraz na podporu nových environmentálně šetrných technologií
a využití potenciálu energetických úspor.
Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí je ústředním vodoprávním úřadem zejména v
následujících oblastech:




ochrana množství a jakosti povrchových a podzemních vod,
ochrana před povodněmi,
plánování v oblasti vod na národní a mezinárodní úrovni včetně programů opatření.

Platný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, klade důraz na předcházení vzniku odpadů, stanoví hierarchii
nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel při nakládání
s odpady. Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR byly schváleny dne
25. srpna 2010 vládou a budou sloužit jako podklad pro přípravu nové legislativy odpadového
hospodářství v ČR.
V rámci ochrany přírody a krajiny rozlišujeme podle stávající legislativy, především zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, obecnou a zvláštní ochranu. Obecná ochrana přírody
a krajiny představuje ochranu krajiny, rozmanitosti druhů, přírodních hodnot a estetických kvalit přírody,
ale také ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů.
Péče o okolí města nepatří primárně do gesce města, ale jeho zájmem je, aby nádherný ráz místní
přírody zůstal zachován. Do péče o okolí města patří především podpora ekologických aktivit, turistických
spolků a ochránců přírody.

6.5 Akční plán strategie
Samotné sestavení akčního plánu je pojato jako variabilní struktura ze zásobníku projektů, které budou
podporovat výše uvedené strategické cíle. Realizace akčního plánu je závislá na aktuální situaci
v rozpočtu města, nabídce dotačních titulů a poltické vůli k realizaci. Výběr projektů je tedy závislý rok
od roku na více možnostech a jeho kriteriální výběr bude realizován podle priorit.
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Pod pojmem akční plán se rozumí soupis projektů a opatření, která jsou namířena k realizaci strategie.
Definuje způsoby a postupy, jak vytyčených cílů dosáhnout. Jsou definovány periody komplexního
vyhodnocení jednotlivých období a způsob jejich komparace s cílem objektivně identifkovat plnění plánu
a včas podchytit a eliminovat případné problémy. Úspěšná realizace programu je odvislá od stanovení
úkolů a kompetencí jednotlivých orgánů obce a rozdělení příslušných odpovědností a jejich naplňování.
Akční plán představuje konkretizaci jednotlivých opatření či projektů ve struktuře:









Identifikace
o Název
o Popis
o Cíle
o Úspěch projektu
Organizační údaje
o Zodpovědná osoba
o Životnost
o Připravenost projektu
Finanční nároky
o Externí zdroje – financování z fondů EU, ČR, Norské fondy, kraj
o Finanční nákladnost
Čas
o Doba realizace
Doplňující informace

Akční plán nelze zkrátit, a proto jeho duplikace v této verzi není uvedena. Akční plán je aktuálně ke
stažení na webu města v sekci věnované strategickému plánování.
Návrhy veřejnosti jsou také k dispozici na stránkách http://www.strategieholesov.cz/.
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