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ZPRÁVA:

Základním plánovacím dokumentem města je program rozvoje (dále jen PRM), 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 2030, 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, dále je podkladem 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. Shrnuto, jedná se o materiál, který definuje globální cíle 
rozvoje města, jehož účelem je vytvořit systém strategických cílů a rozvojových opatření vedoucích k 
naplnění těchto cílů. Ke konci sledovaného období dochází na zhodnocení celého programu rozvoje.

Program rozvoje města je tvořen na základě dokumentu Metodika tvorby PRM, který formuluje jeho 
strukturu a popisuje proces jeho tvorby. Autorem metodiky je Ministerstvo pro místní rozvoj. Základní 
obsah, který PRM musí obsahovat, je část analytická, strategická a implementační.

Bez existence aktuální verze tohoto dokumentu nelze dosáhnout na podporu z fondů Evropské unie a je 
důležitou podmínkou pro čerpání dotací z některých národních zdrojů, např. z dotačních prostředků 
Ministerstva pro místní rozvoj.

V současné době má Dvůr Králové nad Labem zpracovanou strategii do roku 2022. K tomuto rozhodlo 
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem pod usnesením č. Z/470/2022 - 19. Zastupitelstvo města 
Dvůr Králové nad Labem, že Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 - 2022 zůstává 
platným až do přijetí nového Programu rozvoje města.

Vedení města uložilo zahájit práce na novém PRM, konkrétně na jeho úvodu a analytické části PRM, 
které společně tvoří první část připravovaného dokumentu. Koordinací těchto prací byl pověřen odbor 
RISM, který ve spolupráci s jednotlivými odbory MěÚ a společností DRAG s. r. o., IČO 01558081, se 
sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov předkládá k projednání tento materiál týkající se budoucí podoby 
PRM. Nový Strategický plán rozvoje města na období 2023 – 2030 vychází z předchozího, jehož veřejné 
projednávání spojené s vyhodnocením tohoto dokumentu proběhlo dne 11.11.2021 ve tzv. Špýcharu v 
areálu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. Závěry, které nám výsledné zhodnocení 
poskytlo, jsou cenným zdrojem informací, které byly použity pro přípravu nového Strategického plánu 
rozvoje města na období 2023 – 2030. Schválení a finální podoba PRM bude úkolem nového 
zastupitelstva a budoucí rady města.

Součástí přípravy je situační analýza města a zjišťování názorů veřejnosti pomocí dotazníkového šetření. 
Na přípravě se kromě pracovníků města budou podílet rovněž členové odborných a pracovních skupin, 
kteří budou hledat konsensus v otázkách, jakými směry by se měly ubírat různé aspekty života ve městě. 
Zmíněné pracovní skupiny se věnují vždy jednotlivým klíčovým oblastem rozvoje. Těmito klíčovými 
oblastmi jsou: cestovní ruch, volný čas, podnikání a zaměstnanost, školství, sociální služby, životní 
prostředí a infrastruktura.



Druhým dokumentem, který je nástrojem pro realizaci Programu rozvoje města, je tzv. Akční plán. Určen 
je především pro střednědobé plánování investičních i neinvestičních akcí města realizovaných na 
základě Programu. Hlavním přínosem Akčního plánu je kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj města 
prostřednictvím seznamu prioritních projektových námětů jako dokumentu vhodného k plánování 
harmonogramu technické a odborné přípravy realizace projektů. Akční plán se zpracovává na kratší 
časový úsek jednoho až dvou let a předpokládá se jeho každoroční aktualizace. Aktivity, které jsou 
naplánovány na pozdější období, jsou zařazeny do tzv. zásobníku projektových záměrů.

Předpokládaný harmonogram zpracování Programu rozvoje města:

- Dotazníkové šetření k zjištění názorů občanů na situaci ve městě: říjen 2022
- Úvod a situační analýza města: říjen 2022 - listopad 2022
- Setkání řídících a odborných skupin: prosinec 2022 - únor 2023
- Veřejné jednání s diskuzí nad problémy a kladnými stránkami života ve městě: únor 2023
- Zpracování návrhu strategie dle připomínek členů odborných skupin a na základě situační analýzy: 
březen 2023 - květen 2023
- Veřejné projednání návrhu strategie: červen 2023
- Předložení Programu rozvoje města radě města a zastupitelstvu města: srpen 2023 - říjen 2023

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 6. 9. 2022
Rada města vzala svým usnesením č. R/567/2022 - 122. RM ze dne 06.09.2022 na vědomí zahájení prací 
na tvorbě nového Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2023 - 2030, tedy konkrétně jeho 
analytické části. 

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. zahájení prací na tvorbě nového Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2023 - 
2030.
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