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ZPRÁVA:

Začátkem března roku 2016 schválilo zastupitelstvo města Program rozvoje města. Součástí tohoto 
programu je Akční plán. Akční plán vychází ze strategické části a určuje, jakými konkrétními kroky či 
projekty budou naplňovány příslušné cíle uvedené v Programu rozvoje města.

V roce 2018 zastupitelstvo města schválilo první aktualizaci Akčního plánu. Akční plán v podstatě 
představuje soubor konkrétních projektových záměrů a konkretizuje jednotlivé rozvojové aktivity na 
nejbližší časové období. Vedení města zadalo odboru RISM, aby zpracoval aktualizaci Akčního plánu za 
období 2018 - 2020. V souladu s tímto úkolem byla zpracována aktualizace Akčního plánu. U každé 
karty prioritní akce je na konci doplněna kolonka s názvem "aktualizace akčního plánu k 05/2020". V 
této kolonce jsou uvedeny informace, jakým způsobem je naplňována realizace konkrétní prioritní akce 
popsané v Akčním plánu.

Při realizaci Akčního plánu v období 2018 – 2020 byly splněny tyto prioritní akce: "Vytvořit okružní 
křižovatku u objektu ZŠ a MŠ při léčebně zrakových vad", "Řešit čištění odpadních vod v rámci města", 
"Zrealizovat sdílenou učebnu informatiky a robotiky".

Z Akčního plánu je po dohodě s vedením města navrženo vyřadit akce: "Rekonstrukce vybraných prvků 
infrastruktury na území města“ a "Zpracování studií problémových lokalit", které svým charakterem 
neodpovídají projektům Akčního plánu. Na další období budou proto tyto akce z Akčního plánu vyjmuty.

Naopak nově byly do Akčního plánu zahrnuty projekty: "Vybudovat moderní dopravní terminál", 
"Rekonstrukce rekreačního bazénu koupaliště“ a „Přívětivý úřad“.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 3. 6. 2020

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. aktualizaci Akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 - 
2022.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Akční plán

ZPRACOVAL: Pokorný Ctirad


