
Informace o projektu

1. Identifikace projektu

Registrační číslo:  CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002864

Název projektu: „Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou“ 

2. Popis projektu

Cílové skupiny:

 Obce a kraje a jejich zaměstnanci

 Veřejnost

 Volení zástupci územních samosprávných celků

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity 01: Vytvoření strategického plánu rozvoje města Libčice nad Vltavou
Popis klíčové aktivity:
Klíčová aktivita 01 je zaměřena na vytvoření strategického plánu rozvoje města Libčice nad
Vltavou  s  využitím  inovativních  postupů  a  metod  (nové  analytické  pohledy  na  území,
maximální zapojení veřejnosti do procesu strategického plánování od fáze přípravy, až do
fáze vyhodnocení plnění strategického plánu). Strategický plán rozvoje města Libčice nad
Vltavou  bude  detailně  mapovat  a  vyhodnocovat  potenciály  území  a  navrhne  řadu
konkrétních opatření pro jeho udržitelný a smysluplný rozvoj se zaměřením na zatraktivnění
a turistické zpřístupnění obce.

Realizace  proběhne  jako  dodávka  externích  poradenských  služeb  od  vysoutěženého
dodavatele a bude odborně a manažersky řízena koordinátorem strategického plánování. 

Postup kroků:
- Úvodní pracovní setkání pro všechny představitele členských obcí a veřejnost, seznámení
s cíli, harmonogramem a průběhem projektu.
- Analýza a syntéza a konsolidace aktuálních dostupných podkladů, informací a materiálů,
strategií na úrovni města, atp.
-  Komplexní  pohled  na  město  Libčice  nad  Vltavou  z  pohledu  všech  důležitých  aktérů
(obyvatelé, turisté, podnikatelé, kulturní a turistické atraktory), včetně analýzy prostředí
-  Vyhledávání  potenciálů  -  mezioborová  studie  s  novými  pohledy  na  město,  včetně
projektových záměrů a sociálně-antropologické analýzy oblasti.
- Analýza potřeb a preferencí občanů formou dotazníkového šetření.
- Tvorba strategického plánu na základě podrobné mezioborové analýzy místa, s důrazem
na zatraktivnění města a zpřístupnění krajiny (s dopadem na KA03 - Vytvoření urbanistická
studie)
-  Identifikace  potenciálů  rozvoje  cestovního  ruchu  včetně  zpětné  vazby  od  turistů  a
návštěvníků a včetně konkrétních návrhů a doporučení.
- Akční plán s podrobným popisem navržených projektů a opatření na dobu 2 let.
- Proškolení volených zástupců města
- Veřejné projednání strategického plánu.
- Závěrečná konference na téma "Skryté fenomény a potenciály" města Libčice nad Vltavou.
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Název klíčové aktivity 02: Koordinátor strategického plánování města Libčice nad Vltavou
Popis klíčové aktivity:
Současně s okamžikem zahájení projektu bude obsazeno nově vytvořené pracovní místo
"Koordinátor  strategického  rozvoje  mikroregionu".  Na  základě  výběrového  řízení  bude
vybrán vhodný kandidát/kandidátka. Koordinátor bude odborně proškolen (týdenní intenzivní
akreditovaný kurz na téma strategického a územní plánování) a po úspěšném absolvování
kurzu (test) obdrží certifikát. Koordinátor strategického rozvoje města bude odpovědný radě
města, které bude pravidelně předkládat zprávy o činnosti (1 měsíčně). Bude mít na starosti
zejména řízení rozvoje města jako celku na denní bázi i  v rovině vrcholové (strategické).
Bude předkládat konkrétní návrhy a řešení, které po schválení RM/ZM bude uvádět v realitu.

Název klíčové aktivity 03: Vytvoření urbanistické studie města Libčice nad Vltavou
Popis klíčové aktivity:
Klíčová aktivita 03 je zaměřena na vytvoření urbanistické studie ke stávajícímu územnímu
plánu  města  Libčice  nad  Vltavou.  Klíčová  aktivita  je  důležitá  z  hlediska  komplexnosti
analytické části projektu v kontextu jednotlivých úhlů pohledu na strategické plánování obce
(územní, sociodemografický, ekonomický, rozvojový).

Urbanistická studie bude sloužit jako územně plánovací podklad, který bude řešit územně
technické,  urbanistické  a  architektonické  podmínky  využití  katastru  města  Libčice  nad
Vltavou. Cílem je získání variantních řešení a na ověření urbanistické koncepce pro územní
plán města Libčice nad Vltavou. V případě nalezení konkrétních územních problémů v rámci
zpracování  analytické  části  strategického  plánu  bude  podporovat  řešení  těchto
identifikovaných územních otázek.

Realizace  proběhne  jako  dodávka  externích  poradenských  služeb  vysoutěženého
dodavatele a bude manažersky řízena koordinátorem strategického plánování.

Název klíčové aktivity 04: Administrace projektu
Popis klíčové aktivity:
Tato  aktivita  je  navržena  jako  průřezová  a  zajišťuje  bezproblémový  průběh  přípravy,
realizace, ukončení a vyúčtování projektu. Celá aktivita bude řízena a zajištěna odborným
asistentem  pro  administraci  projektu.  Dílčí  části  (výstupy)  budou  zajištěny  externě,  jako
nákup služeb a jako součást nepřímých nákladů.

V rámci KA04 byly/budou zajištěny zejména tyto činnosti:
-  příprava  a  koordinace  formulování  projektového  záměru,  diskuse  a  připomínkování  ze
strany vedení města Libčice nad Vltavou
- koordinace a řízení přípravy žádosti o dotaci,
- příprava a realizace zadávacích řízení na dodavatele,
- řízení a koordinace činností dodavatelů, kontrola kvality vstupů,
- administrace projektu vůči poskytovateli dotace (příprava monitorovacích zpráv), kontrola
plnění závazných ukazatelů,
- finanční řízení projektu (úhrada faktur, účetnictví projektu, žádosti o platbu),
-  realizace  informačních  a  komunikačních  opatření  (dodržování  vizuální  identity,  povinný
plakát A3, informování všech zúčastněných, příprava konferencí a seminářů, zvláštní tiskové
zprávy, webové stránky města Libčice nad Vltavou).
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3. Indikátory

Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek příjemce:

Kód 
indikáto
ru

Název Měrná

jednotka

Typ
indikátoru

Cílová
hodnota

6 00 00 Celkový počet účastníků osoby výstup 16

6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po
ukončení své účasti 

osoby výsledek 1

6 80 00 Počet institucí podpořených za 
účelem za vedení opatření

instituce výstup 1

8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních)

dokumen
ty

výstup 2

Indikátory, které musí příjemce vykazovat,1 ale cílová hodnota nepředstavuje závazek:

Kód 
indikátoru

Název Měrná

jednotka

Typ 
indikát
oru

6 80 01
Počet institucí podpořených za účelem zavedení 
opatření v oblasti řízení kvality instituce výstup

6 80 02
Počet institucí podpořených za účelem zavedení
opatření v oblasti strategického a projektového 
řízení

instituce výstup

6 80 03
Počet institucí podpořených za účelem zavedení
opatření v oblasti procesního modelování agend instituce výstup

6 80 04
Počet institucí podpořených za účelem zavedení
opatření v oblasti moderního řízení lidských 
zdrojů

instituce výstup

4. Rozpočet

Kód Název Měrná
jednotka

Cena 
jednotky

Počet
jednotek

Částka
celkem

Procento

1 Celkové způsobilé 
výdaje

0,00 0 2 171
025,20

115,00

1.1 Přímé náklady 0,00 0 1 887
848,00

100,00

1.1.1 Osobní náklady 0,00 0 411 648,00 21,81

1.1.1.1 Pracovní smlouvy 0,00 0 411 648,00 21,81

1 Rozuměno  nad  rámec  indikátorů  týkajících  se  účastníků  projektu,  které  také  musí
vykazovány a jsou specifikovány v Pravidlech OPZ.
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1.1.1.1.1 Koordinátor 
strategického rozvoje 
města

Počet
měsíců

17 152,00 24 411 648,00 21,81

1.1.1.2 Dohody o pracovní 
činnosti

0,00 0 0,00 0,00

1.1.1.3 Dohody o provedení 
práce

0,00 0 0,00 0,00

1.1.2 Cestovné 0,00 0 0,00 0,00

1.1.2.1 Zahraniční cesty 
místního personálu

0,00 0 0,00 0,00

1.1.2.2 Cesty zahraničních 
expertů

0,00 0 0,00 0,00

1.1.3 Zařízení a vybavení, 
včetně pronájmu a 
odpisů

0,00 0 0,00 0,00

1.1.3.1 Investiční výdaje 0,00 0 0,00 0,00

1.1.3.1.1 Pořízení odpisovaného
nehmotného majetku

0,00 0 0,00 0,00

1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného
hmotného majetku

0,00 0 0,00 0,00

1.1.3.2 Neinvestiční výdaje 0,00 0 0,00 0,00

1.1.3.2.1 Neodpisovaný 
nehmotný majetek

0,00 0 0,00 0,00

1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný 
majetek

0,00 0 0,00 0,00

1.1.3.2.3 Spotřební materiál 0,00 0 0,00 0,00

1.1.3.2.4 Nájem/operativní 
leasing odpisovaného 
majetku

0,00 0 0,00 0,00

1.1.3.2.5 Odpisy majetku 0,00 0 0,00 0,00

1.1.4 Nákup služeb 0,00 0 1 476
200,00

78,19

1.1.4.1 Strategický plán 
rozvoje města

998
250,00

1 998 250,00 52,88

1.1.4.2 Urbanistická studie 
města

423
500,00

1 423 500,00 22,43
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1.1.4.3 Týdenní akreditovaný 
kurz "Strategické 
plánování" 
(koordinátor 
strategického rozvoje 
města)

54 450,00 1 54 450,00 2,88

1.1.5 Drobné stavební 
úpravy

0,00 0 0,00 0,00

1.1.6 Přímá podpora cílové 
skupiny

0,00 0 0,00 0,00

1.1.6.1 Mzdové příspěvky 0,00 0 0,00 0,00

1.1.6.2 Cestovné a ubytování 0,00 0 0,00 0,00

1.1.6.3 Příspěvek na péči o 
dítě a další závislé 
osoby

0,00 0 0,00 0,00

1.1.6.4 Příspěvek na 
zapracování

0,00 0 0,00 0,00

1.1.6.5 Jiné 0,00 0 0,00 0,00

1.1.7 Křížové financování 0,00 0 0,00 0,00

1.2 Nepřímé náklady 283 177,20 15,00

2 Celkové nezpůsobilé 
výdaje

0,00 0 0,00 0,00

5. Finanční plán

Pořadí Záloha - plán Vyúčtování - plán
1. 651 307,56 0,00
2. 325 653,78 325 653,78
3. 651 307,56 651 307,56
4. 542 756,30 651 307,56
5. 0,00 542 756,30
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