Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Strategický plán města České Budějovice 2017-2027
Informační webové zdroje města
„Žádost o poskytnutí informací: plnění strategického plánu města České Budějovice 2017–2027 a
informačních webových zdrojů města.“

K uvedenému Vám povinný subjekt sděluje následující:
1) Realizace strategického plánu a hodnocení průběhu realizace
Strategický plán města České Budějovice (SPCB) byl zpracován v období října 2016 až června
2017 a projednán na veřejném projednání a zastupitelstvu města v červnu 2017. Následně byl
podroben hodnocení SEA, které bylo s ohledem na jeho zákonné povinnosti ukončeno v květnu
2018. Po ukončení hodnocení SEA proběhlo opětovné projednání výsledného dokumentu
v zastupitelstvu města, které tak schválilo finální verzi dokumentu dne 18. 6. 2018.
V návaznosti na oficiální schválení SPCB zastupitelstvem města projednala a schválila následně
rada města v srpnu 2018 návrh na implementační uspořádání pro zajištění realizace SPCB, a to
včetně jmenování jednotlivých projektových manažerů zodpovědných za realizaci navržených
opatření a schválení složení projektových týmů pro jednotlivá opatření. Vlastní implementace tak
byla s ohledem na předchozí body zahájena v září 2018.
Implementace se ve své úvodní části zaměřila zejména na provedení aktualizace zpracovaných
opatření a zahájení dílčích aktivit směřujících k naplnění jednotlivých opatření a jejich cílů.
V období října 2018 až března 2019 se proto jednání jednotlivých projektových týmů zaměřila
zejména na diskusi a prověření:
- zda uvedený popis výchozí situace stále odpovídá aktuální situaci v dané oblasti, případně
jakým způsobem by bylo vhodné uvedený popis upravit/doplnit, aby aktuální situaci
popisoval;
- zda odpovídá navržený postup realizace příslušného opatření výchozí situaci a zda může
vést k naplnění stanovených cílů;
jaké dílčí aktivity již byly v mezičase realizovány a s jakým výsledkem, případně jaké
informace lze z dosavadní realizace využít pro nastavení dalšího postupu;
jakým způsobem by bylo vhodné upravit nastavení termínů realizace jednotlivých dílčích
aktivit tak, aby byly s ohledem na předchozí body reálné a odpovídaly potřebám realizace
jednotlivých aktivit;
- zda je vhodné či potřebné upravit s ohledem na předchozí body stanovené výstupy
a náklady na realizaci jednotlivých aktivit;
Výstupem těchto kroků je aktualizace Akční plánu SPCB. Aktualizovaný Akční plán bude po jeho
projednání v příslušných orgánech města zveřejněn na webových stránkách www.spcb2017.cz.
Jak je z výše uvedeného zřejmé, harmonogram, který byl zpracován v rámci původní verze strategického
plánu, bylo potřeba upravit a přizpůsobit časovému odstupu, který byl způsoben hodnocením SEA, které
realizaci Strategického plánu posunula téměř o jeden celý rok. Aktuálně již všechny aktivity běží v souladu
s upraveným harmonogramem, tak jak je obsažen ve zpracovaném Akčním plánu.
Co se hodnocení indikátorové soustavy týče, proces hodnocení je rozdělen do několika úrovní. V
krátkodobém horizontu, ve kterém se nyní stále s ohledem na zahájení implementace strategického plánu
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pohybujeme, jsou sledovány tzv. výstupové indikátory, tedy to, zda byl splněn daný konkrétní úkol (např.
zda proběhlo domluvené jednání, zda byl zpracován vstupní podklad pro další jednání, zda existuje studie,
která byla předmětem daného úkolu apod. Tyto indikátory jsou hodnoceny v rámci interního procesu řízení
realizace SP a slouží výhradně pro interní účely kontroly plnění úkolů.
Druhou úrovní, která na úroveň výstupů navazuje, je úroveň tzv. výsledků, tedy hodnocení již konkrétních
změn ve městě, ke kterým by realizovaný strategický plán měl přispět (např. zda pro dopravu po městě
využívá větší podíl obyvatel kolo apod.). Tato úroveň je hodnocena jednou za dva roky a její hodnocení tedy
ještě neproběhlo, neboť od doby zahájení implementace strategického plánu uběhla příliš krátká doba na to,
aby byla jakákoliv změna patrná.
Třetí úrovní je pak hodnocení dopadů strategického plánu. Tato úroveň je hodnocena v horizontu cca 4 let,
směřuje k hodnocení dlouhodobých cílů strategického plánu a v současné době proto také ještě neproběhla.
Informační systém pro hodnocení strategického plánu slouží pro interní potřeby kontroly plnění jednotlivých
úkolů a jako takový není přístupný jinému subjektu. Pro účely informování veřejnosti o průběhu plnění
Strategického plánu slouží zmíněná aktualizace Akčního plánu, která jak již bylo uvedeno, bude po jejím
odsouhlasení zveřejněna na výše uvedených stránkách www.spcb2017.cz.
2) Informační zdroje města
Fragmentace informačních zdrojů města je důsledkem historického vývoje a specifickým obsahem
jednotlivých sekcí. Zahraniční mutace webových stránek jsou v současné době aktualizovány,
vzhled oficiálních webových stránek a jejich modernizace po vizuální stránce je předmětem
připravované veřejné zakázky.

