STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
OBCE LIBOUCHEC
NA OBDOBÍ 2016 - 2026
veřejné projednání 18.5.2016

Program jednání


Úvod, uvítání



Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu



Informace o možnosti podávat připomínky (Podávat do písemně a
prostřednictvím webového formuláře do pátku 27.5.2016), upozornění
na připomínkovací formulář



Prezentace – Základní informace o Strategickém plánu rozvoje obce
Libouchec



Představení dokumentu v PDF



Diskuze nad Návrhem Strategického plánu rozvoje obce Libouchec



Prostor pro dotazy



Různé



Závěr
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Podání připomínek ke Strategickému plánu


K návrhu Strategického plánu rozvoje obce Libouchec je možné
podávat připomínky do pátku 27.5.2016 prostřednictvím:


tištěného formuláře přímo na veřejném projednání



webového formuláře na webových stránkách obce Libouchec:
http://www.libouchec.cz/obec-1/strategicky-plan/
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Co je Strategický plán – účel a smysl dokumentu


strategický (koncepční) dokument obce, který
na základě analýzy území (dosavadní vývoj obce,
demografický a ekonomický stav obce, slabé a
silné stránky obce, aj.) formuluje představy o
budoucnosti obce a definuje hlavní směry
rozvoje obce v rámci stanoveného časového
horizontu (do roku 2026)
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Struktura dokumentu
A. ANALYTICKÁ ČÁST
východiska pro strategickou část

charakteristika obce
komplexní analýza
obce(sociodemografická
analýza, analýza
životního prostředí,
analýza veřejné
infrastruktury, správy
obce)

vlastní šetření
zpracovatele

výsledky
dotazníkového
šetření

SWOT
analýza

A. NÁVRHOVÁ (STRATEGICKÁ) ČÁST
vize a priority

opatření a aktivity

stanovení základní vize
stanovení jednotlivých
priorit

opatření

specifikace
aktivit
(kdo, do kdy,
jak?)

způsob naplňování
strategického plánu

způsob sledování a
hodnocení SP
způsob aktualizace SP
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Tvorba dokumentu – organizační struktura
zadavatel
obec Libouchec
pracovní skupina
„Kultura, sport a
cestovní ruch“

zpracovatel a koordinátor projektu

MAS Labské skály

pracovní skupiny
členové z řad zastupitelstva obce a
veřejnosti

pracovní skupina pro strategický
plán

pracovní skupina
„Sociální oblast,
zdravotnictví a
vzdělávání“
pracovní skupina
„Infrastruktura,
občanská vybavenost a
životní prostředí“
pracovní skupina
„Ekonomika, podnikání
a správa obce“.
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Tvorba dokumentu – průběh zpracování
dokumentu


5. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec (21.5.2015) – schválení pořízení
Strategického plánu



Terénní a dotazníkové šetření (červen – srpen 2015)



Zpracování analytické části Strategického plánu (srpen – říjen 2015)



Formulace závěrů a východisek pro návrhovou část (říjen 2015)



Schválení analytické části Strategického plánu (11. zasedání Zastupitelstva–
17.12.2015)



Projednání Strategického plánu v pracovních skupinách (leden 2016, duben
2016) – připomínkování dokumentu a úprava dokumentu



Formulace vize a tvorba strategické části dokumentu (únor – březen 2016)



Veřejné projednání (18.5.2016)



Úprava dokumentu na základě připomínek uplatněných při veřejném
projednání (možno uplatnit do 27.5.2016)



Schválení Strategického plánu – dokument připraven ke schválení 3.6.2016
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Obsah dokumentu – analytická část


ANALYTICKÁ ČÁST DOKUMENTU
3.1

3.2

CHARAKTERISTIKA OBCE
3.1.1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ

3.1.2

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

3.1.3

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

3.1.4

HISTORIE OBCE

3.1.5

OBYVATELSTVO

3.1.6

HOSPODÁŘSTVÍ

3.1.7

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

3.1.8

VYBAVENOST OBCE

3.1.9

SPRÁVA OBCE

VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
3.2.1

VYHODNOCENÍ PŘEDCHOZÍHO PROGRAMU ROZVOJE OBCE A DALŠÍCH KONCEPČNÍCH
DOKUMENTŮ

3.2.2

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

3.2.3

SWOT ANALÝZA - vyhodnocení silných a slabých stránek obce, včetně stanovení
případných příležitostí a hrozeb. SWOT analýza zdůrazňuje hlavní poznatky
z analytické části dokumentu
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Obsah dokumentu – Návrhová (strategická) část


NÁVRHOVÁ (STRATEGICKÁ) ČÁST DOKUMENTU

4.1

STRATEGICKÁ VIZE

4.2

ROZVOJOVÉ PRIORITY

4.3

STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ
4.3.1 STRATEGICKÉ CÍLE
4.3.2 OPATŘENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU

4.4

REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU
4.4.1 ORGANIZACE REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE
4.4.2 FINANCOVÁNÍ REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE A FOND ROZVOJE OBCE
LIBOUCHEC
4.4.3 MONITOROVÁNÍ PRŮBĚHU REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE
4.4.4 AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE
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Obsah dokumentu – Návrhová (strategická) část


STRATEGICKÁ VIZE - zachycuje představu o budoucím obrazu obce v časovém
horizontu do roku 2026. Strategická vize byla naformulována zejména na
základě následujících aspektů:
optimální
podmínky
pro bydlení

Libouchec "přitažlivé
místo pro
všechny
generace"
dobrá
dopravní
dostupnost

příznivé
životní
prostředí

Varianta 1: „Libouchec – přitažlivé místo pro všechny generace“
Varianta 2:„Libouchec – přitažlivé místo pro život“
Varianta 3: „Libouchec – místo pro všechny generace“
Libouchec je přívětivá, čistá a soběstačná obec, která žije rozmanitým společenským životem a nabízí
zázemí a příležitosti pro všechny generace. Svým občanům nabízí optimální podmínky pro život na
venkově, vstřícnou a otevřenou veřejnou správu, kvalitní služby a prostor pro podnikání. Obec chrání
životní prostředí pro budoucí generace a kultivuje okolní krajinu, která nabízí občanům obce i turistům
ideální podmínky pro aktivní trávení volného času i odpočinek.
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Obsah dokumentu – Návrhová (strategická) část




ROZVOJOVÉ PRIORITY- pro naplnění strategické vize jsou stanoveny
rozvojové priority, na které by se obce v daném časovém horizontu měla při
realizaci rozvojové strategie soustředit:
ROZVOJOVÁ
PPRIORITA 1:

ROZVOJOVÁ
PRIORITA 2:

ROZVOJOVÁ
PRIORITA 3:

•ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH
PODMÍNEK A KVALITY
ŽIVOTA OBYVATEL OBCE

•ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY

•PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU A PÉČE O ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ - na základě SWOT analýzy a
jednání pracovních skupin byl sestaven seznam strategických cílů na
plánované období v řešeném území, které je třeba uskutečnit, aby bylo
dosaženo cíle definovaného ve vizi. Jednotlivé specifické cíle byly dále
rozepsány do tzv. opatření, které popisují konkrétní činnosti (klíčové
aktivity), jimiž lze zvýšit, resp. zlepšit stávající stav vybrané oblasti.
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Realizace Strategického plánu


Realizace Strategického plánu = naplňování vize a cílů Strategického plánu



Prvním krokem – ustanovení koordinátora celého procesu, který bude odpovědný
za uskutečňování jednotlivých aktivit a vyhodnocování jejich realizace - Komise
pro strategické plánování.



Komise pro strategické plánování


poradním orgánem Zastupitelstva obce Libouchec



hlavním úkolem je koordinovat a iniciovat realizaci rozvojových opatření a
aktivit, aktivně vyhledávat možné zdroje financování, projednávat případné
změny a aktualizace dokumentu, projednávat podněty vztahující se k realizaci
jednotlivých opatření a aktivit, delegace dílčích činností vztahujících se
k naplňování strategického plánu a další



scházet se bude dle potřeby, minimálně však jedenkrát do roka v období před
projednáváním rozpočtu obce Libouchec na následující rok



komise bude mít svého předsedu, jehož úkolem bude iniciovat svolání komise,
předkládání podkladů pro jednání komise, předkládání materiálů Zastupitelstvu
obce Libouchec, sepisování zápisů z jednání komise, evidence podnětů
k aktualizaci či doplnění Strategického plánu, tvorba monitorovací zprávy
z průběhu realizace strategického plánu, případně další související aktivity



z každého jednání komise bude pořízen zápis, který bude zveřejněn na
webových stránkách obce Libouchec
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Finacování realizace Strategického plánu


U některých rozvojových aktivit se předpokládá možnost jejich
financování nebo spolufinancování z jiných zdrojů např.
národních zdrojů, dotačního Fondu Ústeckého kraje, fondů
Evropské unie, a případně dalších



Fond rozvoje obce Libouchec – na zvážení obce Libouchec –
finance každoročně uvolňované z obecního rozpočtu. Uvolněné
finance by sloužily pouze pro potřeby realizace opatření
Strategického plánu
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Monitorování průběhu realizace Strategického
plánu


1x ročně vyhotovení monitorovací zprávy – úkol Komise pro
strategické plánování



Monitorovací zpráva


budou v ní uvedeny realizované aktivity za uplynulý rok,
přehled o jejich financování, případné zdůvodnění odchylek
od naplánovaného průběhu realizace.



předložena předsedou komise Zastupitelstvu obce Libouchec
před projednáváním rozpočtu obce



V roce 2026 bude kromě každoroční monitorovací zprávy
vyhotovena komplexní monitorovací zpráva - bude
stěžejním dokumentem pro návazný Strategický plán rozvoje
obce Libouchec na další období

14

Aktualizace Strategického plánu


Strategický plán je živý dokument, který bude průběžně
revidován, případně aktualizován v návaznosti na průběh jeho
realizace.



K aktualizaci dokumentu může docházet mimo jiné z důvodů
zjištění nových informací či závažných změn vnějších
podmínek, v důsledku změn probíhajících v oblasti
strategického plánování nadřazených dokumentací či potřebě
stanovení nových cílů, které však neměly být vyvolány změnou
politického vedení obce



Aktualizace Strategického plánu bude provedena nejpozději
v roce 2026 formou zpracování navazujícího Strategického plánu
rozvoje obce na další období
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PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY
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DĚKUJI ZA POZORNOST
RENATA KAŠPÁRKOVÁ
Projektová manažerka MAS Labské skály
Telefon: 725 290 007
Mail: kasparkova.renata@gmail.com
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