Pracovní skupina ke Strategickému plánu
1. schůzka 22.Lo.2019 od 18:00

Přítomni:

llona Reimannová, Martĺna Chvátalová, Martĺn Hloušek, Robert Nejedlý, Tomáš Kleĺner, Martin
Sklenář, Pavla Mikušková, Martin Joza a Jan Chvátal

omluveni:
Zapsal:

Robert Nejedlý
Jan Chvátal

1) Seznámení členů

2) Představení cíIůStrategického plánování aneb proč vlastně strategický plán

Jan Chvátal představil důvody, proč se obec rozhodla nový strategĺcký plán (dále jen SP) zpracovat. obec
potřebuje plánovat svá strategĺcká rozhodnutív mnoha oblastech, tak aby činĺlakroky žádoucím směrem a
nikoli chaoticky. l vedení obce cítípotřebu plánovat otevřeně, zapojĺt do tohoto procesu občany' Kromě toho
je samozřejmě exĺstence SP nutná pro žádosti o některé druhy dotací.

obec se rozhodla zpracovávat SP vlastními sĺlami, s využitímmetodiky MMR (www.obcepro.cz). V plánu je
najmout si externího mediátora na setkání s občany, případně odbornou pomoc na jednotlivé služby, které
vyhodnotíme jako potřebné' V případech ,kdy z obecné koncepce vyjde potřeba dalšíhorozpracování,
oslovíme odborníky na navazující studie (urbanĺsty, architekty, dopravní ĺnženýry)případně zapracovánído
dalšízměny ÚP'
SP by měl postupovat od cíle k prostředkům a nikoli obráceně.

členovéPracovnískupiny (dále jen PS) diskutovali o tom, že okolnosti se budou po dobu platnosti SP měnĺt a
bude nutné v SP i nastínit, jakým způsobem se bude se SP pracovat nadále (četnost aktualĺzace, případné
rozpracování do akčníchplánů atd'..)
3) Představení návrhu postupu při zpracování

Bylo představeno schéma možnéhopostupu při zpracováníSP:
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Prvním milníkem je 1o.I2.2oL9 - tedy uzávěrka lednového zpravodaje, kteął by se měl věnovat zapojení
veřejnostĺ do procesu tvorby SP (vĺz dále). Předpoklad je, že k finálnímu schválení SP zastupitelstvem by mělo
dojít do 30.6.2020.
Byl představena role PS, spočívajícívevedení zpracování SP, připomínkování návrhu analytĺckéčástĺ(návrh

zpracuje místostarosta), příprava formya obsahu zapojeníveřejnostĺ(dotazník,setkání'..)a informovanostio
zpracováníSP, zpracováníSWOT analýzy obce, zpracovánívize obce, stanovení klíčovýchoblastí,
strategických cílů,podoblastí a specifických cílůa zpracování finálního návrhu SP.
Zároveň byly diskutovány způsoby fungování PS. Místostarosta bude zasílat podkladové dokumenty a ukládat
je do webového úložištěpodkladů pro Pracovnískupinu, které založí.členovéP5 se shodlĺ, že není třeba
zakládat mailové schránky na doméně dobrejovice.cz, budou využívatsoukromé maĺly (vzhledem k tomu, Že
se nebudou zasílat Žádné citlĺvéosobní údaje). Místostarosta pošle e-mailem kontakty na všechny členy PS.
4) Zapojení veřejnosti a informování

Proběhla široká diskuze nad cí|ĺa formamĺ zapojeníveřejnosti' Z ní vyplynulo:
a

a

a

a

Bylo by dobré občany informovat o tom, jak se pracovalo s dosavadním strategickým plánem, kde se
podařĺlo jej naplnit a kde (a proč) ne. Bylo by dobré se podívat se na tehdejšídotazníka výsledky
z něj (zajistíJCH)' lnformace by šla formou článku do lednového zpravodaje. Návrh článku na základě
vyhodnocení stávajícíhoSP zpracuje do dalšíschůzky Jan Chvátal.
Bylo by dobré občany nejdříve vhodnou formou informovat o stávajícím stavu obce - tedy podat
občanůmvstupní informace ze vznikajícíanalytické části, aby podněty od občanůmohly být
relevantnější
o Forma: 2-4 strany ve Zpravodajĺ čijako vloženélisty, obsah - nejzajímavější údaje
z analytĺckéčásti členěnépodle Klíčovýchoblastí. Na základě zaslaných podkladů a

promyšlenívšechčlenůPS bude upřesněno na dalšíschůzce.
o Navazovat bude pozvánka na setkánís občany (ve stylu pojd'te si popovídat o tom, co vás
v obci pálí a jakou obec byste chtělĺ mít).
o Setkání s občany: z dĺskuze vyplynula shoda, že setkání by mělo časově předcházet
zveřejněnídotazníku. Mělo by být vedeno nestranným a profesionálním mediátorem a
členěno nejspíše podle zásadních Klíčovýchoblastí. Prvníčástísetkáníby mělo být rychlé
představenízásadních ĺnformacío stávajícím stavu obce.
o Bylo by vhodné zajistit zapojení zástupců všech cílových skupin (viz samostatný bod),
vytipované zástupce osobně pozvat.
o Termín: 3. týden v lednu a dále - dle možnostímedĺátora.
o osoba medĺátora: členovéPS přinesou na dalšíschůzkunávrhy.
Dotazník
o Měl by být distribuován až po prezentování informacío současnémstavu a po prvním
setkání s občany.
je
o velmĺ důležitésprávně nastavit otázky, aby měly co největší vypovídajícíhodnotu. Možná
by bylo účelnénávrh otázek dát přĺpomínkovat odborníkovi.
Cílovéskupĺny
o Byly vytipovány tyto hlavní cílovéskupiny
' Senioři
Pavla Mĺkušková nabídla, že by se mohla věnovat této skupině a zároveň
starousedlíkům.
. Rodiny s dětmi (předškolní věk, školnívěk)
. Teenageři (15-21 let) event uŽod12 čĺ13?
. Střední věk

' Děti.

Školnívěk

Předškolnívěk (vhodné zapojĺt přes MŠKorálek, například formou zadání
,,namaluj Dobřejovice, v jakých bys chtěl/a žít."Martina Chvátalová nabízí,že

o
o

Všichni členovéPS se do příštíschůzkyzamyslí nad možnými zástupcijednotlivých cílových
skupin, kteří by mohli oslovit dalšízástupce dané skupiny ,,nabalit" je na sebe a poté
prezentovat jejich podněty a požadavky.
Byly navrženy dalšískupĺny (nezávislé na věku) k promyšlení, zda a případně jak je vhodné je
zapojit do přípravy PS:
' Spolky (vzhledem k tomu, že jejĺch zástupci se aktivně zapojují do života obce se dá
předpokládat, že se svými podněty zapojí i do SP)
. Podnĺkatelé

.
.
.

Pejskaři

Lidé se zdravotním hendikepem
Lidé, kteří se neúčastnídění v obci a jen v ní přespávají
Padl návrh vést zástupci cílových skupín, které by nebyly zastoupené na setkání čĺdotazníku
násled ně ŕízenérozhovory.

o
a

by se ujala realĺzace.)

V diskusi dále padlo:

o
o

Apel na co nejrychlejšístanovení klíčovýchoblastí
,,Kacířská" otázka, co je vlastně cílem SP. Aby se tu občanůmdobře žilo? Aby obec získala co
nejvíce ocenění? Aby se tu dobře podnikalo? Abychom trhlĺ rekord v počtu průjezdů
automobilů? ;-) Panovala obecná shoda na tom, že cílem je, aby se občanůmv obci dobře
žilo. Bylo by dobré tento cíl i využítpři informovánía oslovování občanů.

5) Termín dalšíschůzky

PřítomníčlenovéPS vybrali6 moŽných termínůschůzky, následně dle komunikace s Robertem Nejedlým byl
vybrán termín, kdy mohou všichnĺsvýjimkou Martina Jozy: ve čtvrtek 7.t!.2ot9 od 18:00'
s)Úkoty:
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Založit webové úložištědokumentů - JCH
Poslat návrh vyhodnocení dosavadního SP a dosavadní SP - JCH

Poslat kontakty na všechny členy PS - JCH
Poslat dotazník z roku 2013 a výsledky z něj + dalšívzorovédotazníky
Připomínkovat vyhodnocení akt. SP do dalšíschůzky - všichnĺ
Návrh článku o dosavadní SP do Zpravodaje

-JCh

Návrh obsahu článkůo stávajícím stavu obce

-

všĺchnĺ

Vytipovat možnéklíčovézástupce cílových skupin - všichnĺ
Tĺpy na možnéhomediátora setkání s občany - všichni
Promyslet obsah dotazníku - všichni
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