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ZPRÁVA:

Základním plánovacím dokumentem města je program rozvoje (dále jen Program rozvoje), resp. 
Strategický plán. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje města. Specifikuje cílový ideální stav, ve kterém by 
se město mělo na konci řešeného období, tedy v roce 2022, nacházet. Analyzuje současný stav, určuje 
cíle a navrhuje opatření, která by k jejich naplnění měla vést. Strategický plán slouží jako podklad pro 
plánování práce vedení města a městského úřadu, jako podklad pro zpracování střednědobých výhledů a 
ročních rozpočtů města, či jako podklad pro žádosti o dotace.

Na tento dokument následně navazuje tzv. akční plán, kde jsou již popsány jednotlivé dílčí projekty, 
které jsou prioritou města a jejichž splněním dojde i k naplnění cílů samotného programu rozvoje. Ke 
konci sledovaného období pak dochází ke zhodnocení celého programu rozvoje.

Začátkem března roku 2016 schválilo zastupitelstvo města Program rozvoje města Dvůr Králové nad 
Labem 2016 - 2022. Součástí tohoto programu byl rovněž Akční plán. Akční plán vychází ze strategické 
části a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou naplňovány příslušné cíle uvedené v 
Programu rozvoje města. S tímto strategickým dokumentem se v průběhu jeho platnosti podle potřeb 
pracovalo a zastupitelstvo města několikrát Akční plán schvalovalo v upraveném znění.

V polovině roku 2021 byly započaty práce a následně proběhlo vyhodnocení plnění Programu rozvoje i 
navazujícího Akčního plánu pro období 2016 - 2022. Provedené zhodnocení je důležitým krokem před 
zahájením prací na strategickém dokumentu Programu rozvoje města na další období. Účelem 
dokumentu je vyhodnocení současného programu, který pokrývá období mezi lety 2016 až 2022 a počítá 
s nalezením negativních a pozitivních stránek.

Samotné zhodnocení má poskytnout zpětnou vazbu zainteresovaným osobám a informovat, jak jsou 
jednotlivé cíle z dokumentu realizovány, které záměry jsou už neadekvátní dané situaci, jaké cíle a 
záměry lze již z dalšího vývoje odstranit, nebo které je třeba přehodnotit.

Zhodnocení stávajícího Programu rozvoje města je nutné vnímat jako podklad, který poskytuje důležité 
informace o přínosu a nastavení strategického plánování, ale nelze tento dokument brát jako materiál 
exaktní povahy.

Závěry, které nám výsledné zhodnocení poskytuje, jsou cenným podkladem pro přípravu nového 
Strategického plánu rozvoje města na období 2023 – 2027.

Odbor RISM předkládá k projednání materiál týkající se shrnutí postupu naplňování a realizace 
Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem za období 2016 - 2022. Předmětná souhrnná zpráva 
tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení. Během sledovaného období došlo ke třem aktualizacím akčního 
plánu, a to v letech 2017, 2018 a 2020.

Samotným zpracováním byla pověřena společnost DRAG s. r. o., IČO 01558081, se sídlem Horská 634, 
541 01 Trutnov. Výsledný materiál byl zpracován v úzké součinnosti s Městským úřadem Dvůr Králové 
nad Labem a jeho jednotlivými odbory. Následně byl tento materiál veřejně prezentován dne 11.11.2021 
v tzv. Špýcharu v areálu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem.



PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 23. 2. 2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečnou zprávu o vyhodnocení výsledků 
Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 - 2022, včetně Akčního plánu a zásobníku 
projektových záměrů (R/117/2022). 

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. závěrečnou zprávu o vyhodnocení výsledků Programu rozvoje města Dvůr Králové nad 
Labem 2016 - 2022, včetně Akčního plánu a zásobníku projektových záměrů.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Vyhodnocení PRM a AP

Příloha č. 2 - Prezentace

Příloha č. 3 - Vyhodnocení zásobníku projektových záměrů

ZPRACOVAL: Hlava Petr


