Jak postupuje práce na strategickém plánu rozvoje města
Jak se stalo již dobrým zvykem, informuji vás od listopadu loňského roku na tomto místě o
rozhodnutí a následných aktivitách ve věci zpracování strategického plánu rozvoje (SPR)
našeho města. Samotné město Kostelec totiž takový dokument nikdy nemělo. Právě
neexistence SP města s významem, který dnes Kostelec má (město III.typu), byla jedním z
mnoha důvodů, proč jsme se rozhodli přikročit k jeho zpracování. Náš projekt jednoznačně
předpokládá využití SPR DSO Orlice jako východiska, kde je mezi 17 ostatními obcemi
popisován i Kostelec. Zde je zmapován jeho současný stav (r. 2003) a následně vyhodnoceny
dotazníky, které byly zaměřeny pouze na oblast kvality života. Vzhledem k rozsahu
zpracování (celé území svazku) však již předmětem mapování nebyly otázky vztahující se k
ekonomickému potenciálu a možnostem jeho rozvoje. Od nich se však kvalita života
jednoznačně odvíjí. Tedy SP rozvoje našeho města má za cíl skutečně komplexní, hlubokou
analýzu všech sfér života města, průzkum podnikatelského prostředí a stanovení směrů a
priorit rozvoje.
Skutečně se ukazuje, že názory lidí se v oblasti kvality života za 2, 3 roky příliš nezměnily.
Při tehdejším dotazníkovém šetření se jednalo o formu jednoduchých standardních dotazníků,
kde šlo zejména o statistické zjištění typu: „jaké procento občanů je (ne)spokojeno s...“ nebo
„jaké procento občanů by přivítalo stavbu krytého bazénu“ apod. Současně bylo důležité
získat velké množství takových dotazníků, aby šetření mělo reálnou vypovídací schopnost.
Pro zajímavost v našem městě se zhruba 6 200 obyvateli jsme získali necelých 170 dotazníků.
Při současném šetření šlo o oslovení celého spektra respondenčních skupin, včetně získání
informací od subjektů externích (krajští zastupitelé, zahraniční manažeři i návštěvníci a další),
abychom zjistili názory těch, kteří se na naše město dívají z jiné perspektivy. Proto byla
zvolena metoda, kdy jsme vyškolili řadu moderátorů (vzhledem k požadavku zamyšlení se v
souvislostech a z toho vyplývající náročnosti dotazníku), kteří s respondenty (jednotlivci či
skupinami) většinou absolvovali rozhovory, při kterých byl dotazník zpracován.
Respondenčních skupin bylo kolem 50, z některých bylo získáno více dotazníků, a tak je
prozatím vráceno 92 kusů s tím, že některé reprezentují názory skupiny. Celý proces tvorby
SP rozvoje města je zpracován na principu projektového řízení, je předem navržený a
odsouhlasený ZM, jsou stanoveny přesné kroky, termíny, úkoly, odpovědnosti a je
zpracováván pod vedením odborného konzultanta.
V současné době máme tedy za sebou etapu dotazníkového šetření, která probíhala v prosinci
2005 a lednu 2006. Následně se opět sešel virtuální tým, aby pod vedením konzultanta
nastavil konkrétní postup v rámci další etapy tak, jak je uvedeno ve schváleném plánu
zpracování SP. Znamená to tedy, že během února členové virtuálního týmu, zastupitelé a
pracovníci úřadu jednak „načtou“ informace z dotazníků a následně bude virtuální tým
společně se zastupiteli formulovat I. verzi základní vize a strategie. Tato práce by měla být
hotova v první polovině března a pak do procesu vstoupí experti z různých oborů a oblastí,
kterým bude materiál předložen k oponentuře. Stejně tak bude tato I. verze projednávána
s veřejností na setkání, které chceme zrealizovat zhruba v polovině dubna letošního roku.
Zjištěné skutečnosti, připomínky budou předmětem dalšího zpracování tak, aby mohla být
zpracována II. (zpřesněná) verze SP, která bude rovněž předmětem oponentury a dalšího
veřejného projednávání. Ke schválení definitivního textu „Strategie“ městskými zastupiteli by
mělo dojít na červnovém zasedání.
Samotný vznik tohoto dokumentu však není cílem, ale pouze začátkem cesty.
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