3. 2. 2014 (Řídící skupina „Strategie“)

ZÁPIS
Program:
1. Úvodní slovo (Mgr. Mareš, primátor)
2. Kontext aktualizace strategie a zákl. informace o záměru aktualizace strategie (Mgr.
Nováková)
3. Rekapitulace činností provedených během přípravy aktualizace strategie a harmonogram
dalších kroků (Ing. Nehyba)
4. Projednání návrhu postupu jednání pracovních skupin a schválení složení PS
5. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření (Ing. Nehyba)
6. Informace o podpoře ze Strukturálních fondů 2014+ (Mgr. Nováková)
Přítomni: Ing. Drlý, Ing. Koten, Ing. Nehyba, Mgr. Nováková, Mgr. Mareš (primátor), Mgr. Hýsek, Dr.
Kindermannová, Ing. Sojka, Mgr. Mareš (ekonom), p. Stádník
Omluveni: Ing. Chytra

Průběh:
Add bod 1.
Primátor přivítal přítomné - úvodní slovo, vč. představení osob podílejících se na zpracování Strategie
(řízení projektu).
Add bod 2.
Mgr. Nováková prezentovala historii v oblasti přípravy a realizace poslední (platné) Strategie rozvoje
města Chomutov do r. 2020. Dále představila projekt OPLZZ, v rámci kterého jsou realizovány klíčové
aktivity, z nichž jedna je příprava a zpracování Strategie. Přítomní byli seznámeni s průběhem a
časovým rámcem dosavadních aktivit v souvislosti s přípravou Strategií.
Add bod 3.
Ing. Nehyba seznámil s cíli aktivity „Aktualizace strategie“. Dále prezentoval důvody aktualizace a
způsoby zapojení veřejnosti a partnerů města. Byl představen návrh struktury Strategie (grafické
schéma). Přítomní byli seznámeni s postupem prací (co bylo realizováno za účelem zpracování
analytické části dokumentu Strategie a jak byla zapojena/informována veřejnost). Ing. Nehyba sdělil
přítomným informaci o plánovaném semináři. Byl představen plán obsahu jednotlivých setkání PS
(plánována jsou 3 jednání).
Ing. Koten: bude se vyhodnocovat plnění stávající Strategie? Ing. Nehyba: ano, bude i když budou
jisté komplikace, vzhledem k absenci akčního plánu.
Ing. Koten: budou se aktualizovat SWOT analýzy oblastí? Ing. Nehyba: ano, každý člen PS bude mít
možnost („brainstormingově“) se vyjádřit (určitě 3-5 charakteristik).
Ing. Nehyba doplnil, že cílem Rámcové strategie není suplovat ostatní rozvojové dokumenty, ale
shrnout priority v jednotlivých oblastech do jednoho dokumentu (na úrovni strategických cílů).

Ing. Drlý: není časový rámec Strategie do r. 2020 příliš krátký? (např. v oblasti dopravních projektů).
Ing. Nehyba: je v kompetenci ŘS, která může prodloužit časový rámec. P. Stádník: podle mého by to
mohlo být až do r. 2022, tj. alespoň na 2 volební období.
Dr. Kindermannová: lze zastoupit člena v PS (pokud je např. nemocný), abychom informace měli – jak
se k nám dostanou relevantní informace? Mgr. Nováková: bylo by dobře, kdyby každý z klubů si vzal
garanci nad každou z jedné PS (právě pro zajištění přenosu informací). Mgr. Mareš: doporučení, aby
členové ŘS klidně chodili na PS, pokud by některý ze zástupců klubu na daném jednání PS chyběl.
Náhradníci jsou tedy legitimním požadavkem.
Ing. Koten: návrh na období Strategie alespoň 10 let, tzn. do r. 2024. Přítomní se shodli, resp. nikdo
neprojevil protest proti tomuto návrhu.
Add bod 5.
Ing. Nehyba prezentoval výsledky dotazníkového šetření (grafická prezentace). Vyhodnoceno bylo
505 dotazníků (74% elektronicky, 26% Chomutovské noviny).
Add bod 6.
Mgr. Nováková prezentovala informace k programovacímu období 2014+. Přiblížila začlenění
Chomutova do Chomutovsko-Ústecké aglomerace. Dotace z EU na „územní dimenzi“ je prozatím cca
mezi 200-250 mld. Kč (pro ČR je na období 2014-2020 přitom vyčleněno cca 500 mld. Kč). Mgr.
Nováková dále představila přehled plánovaných OP (celkem 8) a jejich stručnou charakteristiku (co
který podporuje), přičemž důraz kladla na Integrovaný operační program. V OP Doprava bude
podporována i městská drážní doprava, ačkoli je předpoklad, že alokace na toto opatření bude nízká
(prioritou centrální příjemci – ŘSD atp.).
Mgr. Nováková dále informovala o návaznosti Strategie na nové programovací období 2014+ a na
strategii rozvoje ITI (strategie ve spolupráci s dalšími 5 statutárními městy). Primátor doplnil, že
pokud budou splněny všechny podmínky, budou mít města „vyčleněny“ prostředky na své záměry
(priority), tj. nebude třeba o ně soutěžit/soupeřit s ostatními městy. To je nesporná výhoda
v plánování a rozpočtování.
Add bod 4.
Členem PS za klub bude 1+1 (jeden člen a druhý náhradník, s tím, že účastnit se bude za klub vždy
jeden).
PS č. 1:
- Za SŠ všichni 4 zástupci.
- Oslovena bude Hospodářská komora, Agrární komora, Svaz průmyslu, Severočeské doly.
- Za ZŠ jeden zástupce
- průmyslová zóna místní (Chomutov)
- Ing. Hartman do 1.PS (náhradník Ing. Koten)
- garant: Bc. Dagmar Mikovcová, vedoucí Odboru školství
PS č. 2:
- Ing. Komínek dokáže dle Ing. Drlého zastoupit (předat informace) na zástupce SÚS, ŘSD atp.
- oslovit „Stromy pro Chomutov“ (NNO)
- garant: Ing. Vladimír Dědeček, vedoucí Odbor obecní živnostenský úřad,stavební úřad a životní
prostředí
PS č. 3:
- oslovit NNO: místní pobočku Člověka v tísni, o.s. „Světlo“, příp. další
- oslovit „Policii ČR“
- garant: Bc. Kamila Faiglová, vedoucí Odboru sociálních věcí

PS č. 4:
- změna místo Ing. Kotena pan Černý (Ing. Koten jako náhradník)
- oslovit zástupce Infocentra
- Kolařík a Vokatý vyndat ze seznamu
- p. Aubrechta (ODS) dát do zástupců veřejnosti
- garant: Mgr. Šárka Šchönová, Kancelář primátora vedoucí úseku vnějších vztahů –
Závěrem padla shoda na tom, že jednotlivé Pracovní skupiny (č. 1-4) budou realizovány od 3.-6.
března 2014 a Řídící skupina následně 10. března 2014. Vždy (PS i ŘS) od 16:00hod.
Jednání bylo ukončeno v 18:25hod.
Zapsal: Mgr. Miloslav Hýsek
Ověřila: Mgr. Hana Nováková
Doplňující komentář k zápisu a zasedání řídící skupiny:
1. Roli předsedajícího převzal při prvním jednání řídící skupiny primátor města. V úvodu
druhého jednání řídící skupiny bude v souladu se Statutem ustaven předseda a
místopředseda.
2. V návrhu složení řídící skupiny jsou uvedeni nově zástupci obcí ORP, pan R. Štejnar (starosta
Jirkova) a paní H. Dufková (ředitelka Místní akční skupiny Západní Krušnohoří jako zástupkyně
malých obcí, které jsou v MAS sdruženy). V případě odsouhlasení jejich nominace řídící
skupinou bude radou města upraven Statut. Do této doby budou mít status přizvaných
odborníků s poradním hlasem.
3. Odsouhlasením zápisu včetně jeho příloh schvalují členové řídící skupiny jeho finální platnost
a zveřejnění v sekci Strategie rozvoje města na webových stránkách, s výjimkou přílohy č. 4,
která bude zveřejněna až po potvrzení všech nominovaných členů.
Přílohy zápisu:
1. Prezentace EU 2014 – 2020
2. Vyhodnocení dotazníkového šetření prezentace + dokument pdf
3. Prezentace průběhu a cílů aktualizace Rámcové strategie rozvoje města
4. Složení řídící skupiny a návrh složení pracovních skupin
5. Statut řídící skupiny

