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MĚSTYS NEPOMYŠL TVOŘÍ STRATEGICKÝ PROGRAM ROZVOJE
MĚSTYSE NEPOMYŠL
Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo záměr vypracovat Strategický program rozvoje
městyse Nepomyšl pro období 2021 až 2027. Strategický program rozvoje obce bude vypracován
v období od června do října 2021.
Strategický program rozvoje obce doporučuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
Jedná se o koncepční rozvojový dokument, který formuje směřování obce v dlouhodobém
horizontu. Zachycuje hlavní problémy a možnosti rozvoje obce, zároveň navrhuje možná řešení.
Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování zájmů jednotlivých subjektů a
skupin obyvatel tak, aby obec prosperovala jako celek.
Strategický program rozvoje obce má hned několik funkcí. V první řadě je to nástroj koordinace
rozvoje. Je oporou pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti obce. Dále
zvyšuje připravenost obce (a také subjektů na území obce) k podání žádostí o dotační podporu.
V neposlední řadě slaďuje rozvojové zájmy jednotlivých subjektů obce a podporuje vytvoření
spolupráce mezi nimi. Může také sloužit jako zdroj informací o obci.
Pro strategický program rozvoje obce, který skutečně odpovídá potřebám obce a jejích obyvatel, je
důležité zapojení veřejnosti (obyvatel). Již proběhlo dotazníkové šetření, které bude základním
podkladem pro tvorbu strategie. Veřejnost bude v případě městyse Nepomyšl zapojena do všech
kroků přípravy strategického programu rozvoje obce. Budou uspořádána dvě setkání s veřejností.
Důležitým subjektem při tvorbě strategického programuje je tzv. pracovní skupina. Ta se skládá
z aktivních lidí, kteří mají zájem o dění v obci a její budoucnost. V případě Nepomyšle jsou
v pracovní skupině zástupci všech místních spolků a věkových skupin. Její funkce je především
návrhová, poradní a doporučující. S pracovní skupinou proběhnou celkem tři setkání.
Dokument zpracovává po administrativní stránce tzv. realizační tým, který tvoří popis obce,
organizuje a zaznamenává setkání, zveřejňuje jednotlivé kroky strategického programu rozvoje,
zpracovává podklady a připomínky.
Jednotlivé kroky přípravy Strategického rozvoje obce budou zveřejněny na webu městyse
Nepomyšl v sekci „Příprava strategického plánu“.

Zpracovatel: Dana Lněníčková, tel.: +420 774 170 428, e-mail: strategienepomysl@gmail.cz
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