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     Rozvojový plán města Frýdlantu na rok 2020 s výhledem do roku 2022 je dokumentem informujícím o 

projektech, investicích a podpoře aktivit, které budou v roce 2020 realizovány.  

 

Rozvojový plán především: 

 Zajišťuje, rozvojové aktivity respektující finanční možnosti města 

 Ukazuje, jaké záměry města budou realizovány 

 Přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizontu 

 Vede k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí 

 

 

 

1. Co je a k čemu slouží Rozvojový plán 

Rozvojový plán je dokument, který popisuje způsob realizace aktivit v jednotlivých letech v návaznosti na schválený 

rozpočet města, tedy schválené a připravené financování, které v detailu řeší rozpočet města a rozpočtový výhled. 

Zahrnuje konkrétní seznam investic, projektů a podpůrného financování aktivit, které budou v daném roce realizovány.  

Je stručným a přehledným nástrojem, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení města a 

dělají důležitá rozhodnutí o jeho budoucnosti. Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích 

procesů a přehlednosti.  

 

2. Struktura Rozvojového plánu   

  Rozvojový plán obsahuje tyto základní informace: 

 Priorita 

 Název akce 

 Popis aktivity 

 Zdroje financování 

 Odpovědnost za realizaci akce  

 Termín realizace 

 Řešené okruhy  

 

 

3. Tvorba Rozvojového plánu  

Tvorba rozvojového plánu je úzce spjata s tvorbou rozpočtu města. Začíná zpravidla v září předcházejícího roku sběrem 

požadavků od jednotlivých příkazců operací, zástupců příspěvkových organizací, zastupitelů, spolků a veřejnosti. Dále 

následuje schválení rozpočtového provizoria, zpravidla na prosincovém zasedání zastupitelstva města, a schválení 

řádného rozpočtu, zpravidla na únorovém zasedání zastupitelstva města. Poté je sestaven Rozvojový plán.  Priority 

jednotlivým projektům určují zastupitelé města po projednání ve svých volebních uskupeních. Projekty jsou seřazeny 

do 4 prioritních skupin řazených vzestupně.    

 

 

 

 



 

 

4. Řešené okruhy 

 

A. Kvalita života ve městě 

Do toho okruhu patří dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí a bydlení.  

Cílem je zlepšit dopravní dostupnost, dopravní systém a připravit město na ekologickou dopravu včetně rozšíření 

cyklistické dopravy.  

Pro zdravý rozvoj společnosti je nezbytné udržet nebo lépe zlepšit kvalitu životního prostředí. Na to také navazuje 

zvýšení odpovědnosti jednotlivých obyvatel k prostředí, kde žijí.   

 

B. Sociální a kulturní oblast 

 

Tento okruh zahrnuje sociální a zdravotní péči, kulturu a volný čas, vzdělávání a vytváření partnerství.  

 

Cílem je zajistit za daných podmínek co nejkvalitnější sociální a zdravotní péči a tím spojených služeb.  

 

V kultuře zabezpečit infrastrukturu, podílet se na obnově kulturního dědictví a podporovat rozvoj volnočasových 

aktivit.  

 

Ve školství zabezpečit prostředí a podmínky pro kvalitní vývoj a vzdělávání nové generace, zajistit podmínky pro 

zkvalitnění vzdělávacích programů. Dále zabezpečit infrastrukturu pro předškolní, školní, zájmové a umělecké 

školství.  Dalším důležitým prvkem je pořízení technického vybavení kuchyní a výdejen ve školních a předškolních 

zařízeních a rekonstrukce sociálního zázemí v těchto zařízeních. 

 

 

C. Cestovní ruch 

 

Okruh se zabývá rozvojem cestovního ruchu, s kterým úzce souvisí rozvoj služeb, jako je stravování, ubytování, 

sportovní a kulturní vyžití. Nedílnou součástí je také péče o kulturní hodnoty města, vzhled, rozvoj cykloturistiky, 

pěší turistiky a propagace města.   

 

 

D. Podnikání a lidské zdroje 

Okruh řeší podporu podnikání a podnikatelské prostředí, tzn. zkvalitnění podnikatelské infrastruktury a podmínek 

podnikání.   

Pro zajištění lidských zdrojů je nezbytná spolupráce ve vzdělávacím systému, který by měl reagovat na požadavky 

trhu práce. Předpokladem je komunikace s mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi.  

 

 

 


