Zápis z 1. schůzky implementační skupiny 2015 ke
Strategickému plánu 2008 - 2025,
Jednání se konalo dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti města Jilemnice od 15:00 hodin.
Přítomni dle prezenční listiny (15), omluveni 3, neomluveni 2.
Účelem vstupního jednání nově jmenované implementační skupiny bylo stručné představení
procesu tvorby strategického plánu, představení stakeholderů navzájem a vytyčení cesty k návrhu
nového akčního plánu (2. akční plán byl schválen na období 2012 -2014), včetně diskuse o způsobu
práce.
Předsedou implementační skupiny je starostka města Jana Čechová, koordinátorem dle
schváleného strategického plánu je Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje a MH MěÚ Jilemnice.
Po oficiálním zahájení ze strany starostky a po představení jednotlivých „aktérů“ skupiny
složené ze zástupců samosprávy (radní města), úředníků města (odbory sociální, životní prostředí,
rozvoj), tajemníka (ředitel úřadu i charity), zástupců největších zaměstnavatelů, zástupce dopravní
společnosti, zástupce neziskových organizací (SDH), kultury, sportu a zástupce zemědělství.
Koordinátor představil dosavadní proces při tvorbě a i při následné implementaci strategického
plánu. Při následné diskusi vyplynuly tyto závěry:
1) Akční plány budou schvalovány pro lepší operativnost na období 2 let = nyní budeme
připravovat akční plán na léta 2015 - 2016, přičemž pro rok 2015 koordinátor vyznačí projekty
a opatření jak jsou navrhovány do rozpočtu 2015.
2) Akční plán 2015 – 2016 se bude připravovat pro projednání v zastupitelstvu dne 20. 5. 2015 a
proto se předpokládají ještě dvě schůzky implementační skupiny ( 8. 4. a 29. 4. 2015)
3) Koordinátor všem členům rozešle odkaz na již zpracované dokumenty, případně dokumenty
jako takové, související se strategickým plánem (pracovní návrh akčního plánu 2015 -2017 –
nutno redukovat plánované projekty do dvouletého cyklu nebo použít jako námět, prázdnou
tabulku pro období akčního plánu pro léta 2015 -2016, doplněnou o předpokládané akce
schválené v rozpočtu)
4) V rámci jednání implementační skupiny se preferuje shoda všech přítomných
5) Vyplněné tabulky je třeba do 1.4. zaslat ke zpracování koordinátorovi, aby mohl zaslat před
jednáním všem členům
6) V případě potřeby sjednání pracovní schůzky k jednotlivým oblastem (např. veřejná doprava
do zaměstnání), svolává toto pracovní jednání starostka a členové zváží svoji účast dle svého
profesního zaměření.
DOMÁCÍ ÚKOL: DO 1. 4. 2014 VYPLNIT DO PRÁZDNÉ TABULKY AKČNÍHO
PLÁNU 2015-2016 maximálně 4 OPATŘENÍ (ideální do každé předepsané priority jedno) - buď ze
zásobníku projektů nebo z vlastní iniciativy, stačí stručný popis na e-mail:
snorbert@mesto.jilemnice.cz. Finance, garant, připravenost – tyto údaje jsou vítány, ale je možné je
doplnit až na vlastním nebo i po dalším jednání implementační skupiny.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ SKUPINY SE USKUTEČNÍ DNE

8. 4. 2015 OD 14:30 hod V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTA JILEMNICE.
Zapsal: Šnorbert 26. 2. 2015

