MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019

Bod programu:

15

Předkládá:

Kudláček Jiří, starosta

Okruh zpracovatelů:

Oddělení podpory rozvoje řízení města; Odbor rozvoje města

Zpracoval:

Ing.arch. Marek Kuchta
Bc. Alena Macháčková
Mgr. Danuše Strnadová

Název bodu:

Strategický dokument „Chytré Hranice bez hranic“

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
předložený strategický dokument „Chytré Hranice bez hranic“ a navržený rámcový akční plán
aktivit, který je součástí tohoto strategického dokumentu.
T: 22. 03. 2018
O: Bc. A. Macháčková

Předcházející usnesení ve věci:
č. 633/2017 - ZM 26 ze dne 14. 12. 2017, č. 2103/2018 - RM 68 ze dne 6. 2. 2018, č.
646/2018 - ZM 27 ze dne 22. 2. 2018

Důvodová zpráva:
Město Hranice získalo v roce 2018 dotaci z OP Zaměstnanost na projekt s názvem
Koncepční rozvoj města Hranice – SMART CITY. Cílem projektu je zlepšení stávajícího
systému plánování a řízení rozvoje území města, a to prostřednictvím optimalizace procesů
a postupů využívaných místní samosprávou, posílením a koordinací strategického plánování
rozvoje a zvýšením efektivity a transparentnosti fungování tohoto procesu.
Jednou z klíčových aktivit projektu bylo zpracování strategického dokumentu „Chytré Hranice
bez hranic“ (dále „Strategie“). Tento dokument analyzuje a definuje přístup města Hranice
k rozvoji svého území s využitím konceptu Smart City v jeho širším vymezení. Strategie byla
zpracována v rámci modelu široké spolupráce a komunikace mezi všemi aktéry rozvoje
území města (veřejná správa, podnikatelé, neziskový sektor, občané aj.).
Součástí Strategie je rámcový akční plán aktivit, který obsahuje jednotlivé projektové
záměry, které jsou v souladu s programovým prohlášením (politická vize), reagují
na identifikované problémy (na základě provedené analýzy klíčových oblastí Strategie)
a panuje nad nimi široká shoda všech zapojených subjektů (návrhy aktivit byly projednány
v řídícím výboru a v pracovních skupinách projektu Smart City). Navržené aktivity přispějí
k naplnění cílů v jednotlivých klíčových oblastech Strategie. Rámcový akční plán aktivit
slouží jako podklad pro zpracování dílčích akčních plánů pro realizaci navržených aktivit.
Předpokládané přínosy rozvoje konceptu Smart City:
zefektivnění procesů v řízení a správě města (zejména prioritní osa 1:
spolupracující, prioritní osa 2: Město informující)
zkvalitnění služeb pro občany, zpříjemnění života ve městě (zejména prioritní
Město informující)
zefektivnění nakládání se zdroji, úspora nákladů (zejména prioritní osa 3:
úsporné)
šetrnost vůči životnímu prostředí (zejména prioritní osa 4: Město bezpečné a
k životnímu prostředí)

Město
osa 2:
Město
šetrné

K platnosti tohoto dokumentu je zapotřebí schválení v zastupitelstvu města. Návrh
strategického dokumentu „Chytré Hranice bez hranic“ byl zaslán zastupitelům města
k připomínkám dne 1. 2. 2019 prostřednictvím e-mailu a není proto v tištěné podobě přiložen
k tomuto materiálu. Navíc na jednání zastupitelstva dne 7. 3. 2019 proběhne prezentace
a bližší seznámení s tímto strategickým dokumentem ze strany zpracovatele. Strategie má
sloužit jako námět pro další rozvoj konceptu Smart City v Hranicích, předpokládá se
průběžné vyhodnocování navržených opatření a aktivit a doplňování či vypouštění aktivit dle
potřeb města.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Jiří Kudláček

28. 2. 2019

Bez připomínek

Ing.arch. Marek Kuchta

28. 2. 2019

Bez připomínek

Bc. Alena Macháčková

27. 2. 2019

Bez připomínek

Přílohy:
Bez příloh
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