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Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2018

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schválilo
vyhodnocení Akčního plánu za rok 2018.

Důvodová zpráva:
Program rozvoje města Hranic pro období 2012 - 2020 (dále jen "Program") byl schválen
usnesením Zastupitelstva města dne 15. 12. 2011.
Program je střednědobým strategickým plánem, který vede k nastartování dlouhodobých
procesů vedoucích ke zlepšení socio-ekonomických podmínek života ve městě. Formuluje
nejpodstatnější otázky dalšího směrování města, vymezuje nejdůležitější cíle a rozvojové
záměry a je zpracován ve shodě s programovými principy Evropské unie.
Akční plán pro rok 2018 byl schválen usnesením číslo 649/2018 - ZM na 27. zasedání
Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 2. 2018.
V průběhu roku 2018 byla provedena ve dnech 19. 9. a 29. 9. 2018 průběžná kontrola plnění
Akčního plánu, které se účastnilo vedení města a vedoucí odborů. Kontrola zajistila lepší
informovanost vedení města o probíhajících aktivitách a umožnila realizovat operativní
opatření k dosažení stanovených cílů.
Závěrečné vyhodnocení Akčního plánu proběhlo dne 24. 1. a 25. 1. 2019. Jednotlivé aktivity
Akčního plánu byly plněny ve vazbě na vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu města. U
aktivit je provedeno stručné vyhodnocení s využitím stanovených monitorovacích ukazatelů.
Elektronické přílohy tabulek k vyhodnocení Akčního plánu 2018 naleznete Keriu Worspace
pod odkazem:
http://workspace.mestohranice.cz/share/f0c0d87e9c0c7e7f1b03cc3359d83be1ef14d0e1
heslo: zm2016
Odkaz Vám bude též zaslán na Vaši emailovou adresu v den odesílání materiálů do ZM.
Vyhodnocení Akčního plánu 2018 je velice obsáhlý dokument a z toho důvodu je zasílám
pouze elektronicky. V případě zájmu není ovšem problém dokument vytisknout barevně ve
formátu A3.
Pokud budete mít zájem o tištěnou podobu dokumentu, tak prosím kontaktujte sekretariát
MěÚ Hranice na adrese alena.kadlecova@mesto-hranice.cz nebo na tel.: 581 828 198.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Bez příloh
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