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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
připravovaný strategický dokument "Program rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030"

Důvodová zpráva:
Město Hranice v roce 2019 připravuje strategický dokument "Program rozvoje města Hranic
na roky 2020 - 2030" (dále PRMH). Jedná se o základní rozvojový dokument města, který
vyjadřuje předpokládaný vývoj města Hranic v daném časovém horizontu deseti let. Jedná
se o dokument deklarující střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje města, který vychází ze
skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je
zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období.
Dokument se skládá z analytické, návrhové a implementační části. Analytická část je
zpracována za účelem nalezení hlavních potenciálních pólů rozvoje při zohlednění
současných změn, jejichž další podporou dojde ke stimulaci ekonomického a sociálního
růstu území města Hranic a ochraně území před nárůstem rizik. Na část analytickou
navazuje část návrhová, v níž je zpracována vize, kterou by chtělo město naplnit v roce
2030, dále cíle, priority a opatření. Poslední částí dokumentu je implementační část, ve které
jsou nastaveny kompetence a zodpovědnosti pro plnění PRMH. Na PRMH navazuje
dokument akční plán/zásobník projektů, který obsahuje konkrétní aktivity a projekty.
Strategický dokument je zpracováván ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.) se zapojením Městského úřadu
Hranice, občanů města, dalších organizací a skupin (např. spolky, podnikatelé, příspěvkové
organizace) a odborné veřejnosti.
Odkaz na pracovní verzi strategického dokumentu byl zaslán zastupitelům e-mailem dne 5.
11. 2019, připomínky je možné zaslat do 28. 11. 2019. Dne 21. 11. 2019 proběhne veřejné
projednání strategického dokumentu, a to od 17.00 ve velké zasedací místnosti MěÚ.
Po zapracování připomínek bude dokument schvalován Zastupitelstvem města dne 12. 12.
2019.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Bez příloh
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