Pokyn starosty k aktualizaci
Programu rozvoje Města Vlašimi na roky 2015-2025
Rada Města Vlašimi na svém zasedání dne 6.2.2017 schválila v souladu s kapitolou č. 14 - Podpora
realizace programu tento Pokyn starosty Města k aktualizaci strategického dokumentu
„Program rozvoje Města Vlašimi na roky 2015-2025“ (dále jen „PRO“).

Článek I.
Obecná ustanovení
1. Město Vlašim je zpracovatel dokumentu PRO.
2. Město Vlašimi zřizuje za účelem sledování naplňování dokumentu Řídící skupinu.
Článek II.
Řídící skupina PRO
1. Řídící skupina byla ustavena při zpracování dokumentu PRO.
2. Členy řídící skupiny odvolává či jmenuje Rada města.
3. Řídící skupině vždy předsedá starosta města jako garant PRO, pokud nerozhodne Rada města
jiným způsobem.
4. Řídící skupina se schází dle potřeby, minimálně však jednou ročně.
5. Členství v Řídící skupině zaniká:
a. písemným vzdáním se funkce předsedovi;
b. odvoláním člena Řídící skupiny Radou města;
c. ukončením činnosti Řídící skupiny na základě rozhodnutí Rady města.
Článek III.
Monitoring a aktualizace PRO
1. Sledování naplňování dokumentu provádí Řídící skupina.
2. Podklady pro práci Řídící skupiny zpracovává pověřený zaměstnanec (případně více
zaměstnanců) MěÚ pod vedením tajemníka. Pověřený zaměstnanec v průběhu celého roku sbírá
připomínky, aktualizace a doplnění dokumentu. Je vlastníkem wordové verze dokumentu, kde
v režimu změn vede průběžně úpravy, které předkládá řídící skupině k projednání.
3. Změna priority jednotlivých aktivit, zařazených do seznamu aktivit může být realizována bez
projednání radou/zastupitelstvem města pouze na základě ujednání řídící skupiny. V tom případě
budou aktivity doplněny o informace v návodné tabulce, tedy:

-

Realizace od (včetně přípravy – PD apod.)

-

Realizace do

-

Odpovědnost

-

Odhadované náklady

-

Zdroj financování

4. Rozpracování aktivity do projektového záměru může být realizováno také bez projednání radou
města pouze na základě ujednání řídící skupiny. Pro rozpracování se použije vzor dle Přílohy č. 2.
5. Aktualizace faktických údajů – tj. analytické části strategie může být realizováno také bez
projednání radou města pouze na základě ujednání řídící skupiny.
6. Doplňování nových aktivit, cílů nebo opatření je možné vždy pouze po projednání
Zastupitelstvem města. Návrhy na aktualizaci dokumentu – vypuštění, úprava a doplnění
chybějících aktivit, cílů a opatření - jsou projednávány nejdříve Řídící skupinou. Výsledek je
zpravidla předložen Radě města Vlašimi k projednání a k aktualizaci dokumentu PRO
zastupitelstvu Města Vlašimi. Předpokládá se pravidelná aktualizace dokumentu PRO minimálně
jednou ročně.
7. Pověřený zaměstnanec na základě rozhodnutí Zastupitelstva města o aktualizaci dokumentu
zpracuje změnový list a aktuální verzi dokumentu PRO.
8. Aktualizovaný dokument je zasílán pro posouzení na KÚ Středočeského kraje – Odbor životního
prostředí.
Článek IV.
Uveřejnění dokumentu PRO
1. Dokument je uveřejněn na stránkách www.mesto-vlasim.cz vždy v jeho aktuální verzi, včetně
formuláře pro podání podnětů ze strany veřejnosti.
Článek V.
Ostatní ustanovení
1. Tento pokyn má 2 přílohy:
Příloha č. 1: Tabulka „Popis aktualizace dokumentu“
Příloha č. 2: Vzor pro rozpracování aktivity do formy projektového záměru
2. Tento pokyn vchází v platnost dnem schválení Radou města Vlašimi.

………………………….
Starosta Města Vlašimi

Příloha č. 1: Popis aktualizace dokumentu

Kroky

Činnost

Kdo

Četnost

Výstupy

Sledování naplňování
Programu rozvoje

Kontrola splněných,
nesplněných a např.
vyřazených/zrušených aktivit

Pověřený
zaměstnanec
Řídící skupina

Průběžně

Zpráva pro radu,
zastupitelstvo

Evidence změn,
aktualizací, úprav

Vedení wordové verze
dokumentu v režimu změn,
zapracování průběžných
připomínek, oprav,
aktualizací, hlídání souladu na
územní plán a další
dokumenty; tyto změny se
týkají také úpravy termínů,
odhadu nákladů a způsobu
financování;

Pověřený
zaměstnanec

Průběžně

Podklady pro
jednání řídící
skupiny, radu,
zastupitelstvo

Posouvání aktivity do
Priority č. 1 nebo 2;
rozpracování aktivit
do formátu
projektových záměrů,
kde je to vhodné pro
bližší popis aktivity

Změna priority aktivit,
detailnější popis aktivity

Řídící skupina

Průběžně

Změna priority
vybraných aktivit

Aktualizace
dokumentu

Projednání a schválení změn
dokumentu; doplnění nových
dříve neuvedených aktivit

Rozpis aktivity do
formátu
projektového
záměru
Zastupitelstvo
města

zpravidla
1 X ročně

Doplnění aktivit
Formální, změna
verze dokumentu aktualizace

Příloha č .2: Vzor pro rozpracování aktivity do formy projektového záměru

1.1.

Název záměru

Název:
Stručný popis
záměru:

Vazba na opatření

Místo realizace:

Aktivita

Realizace
Od
do

Stav připravenosti

Výchozí stav:
Partneři projektu:

Cílová skupina:

Odpovědno Odhadova Zdroj
st
né
financování
náklady

Dotace

