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        V Květnici dne 11. listopadu 2020 

 

Vážení spoluobčané,  

zastupitelstvo obce Květnice se usneslo na potřebě aktualizace strategického 

rozvojového dokumentu obce. Současný Strategický plán obce Květnice, který je z roku 2012, 

již není aktuální. Zpracování a schválení strategického rozvojového dokumentu je podmínkou 

pro využívání dotačních titulů v dalším období. 

 

Při přípravě této aktualizace bychom rádi využili participace veřejnosti. Vyzýváme 

proto aktivní spolky v obci, podnikatele, ale i jednotlivé občany, kteří se chtějí podílet na 

rozvoji obce, aby delegovali své zástupce do pracovní skupiny. Zájemci kontaktujte 

místostarostku obce (tel. 602 659 284, email: mistostarostka@kvetnice.eu), která Vám 

poskytne bližší informace a zaregistruje Vás. Strategická komise by měla být jmenována na 

prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2020 a předpokládáme zahájení 

činnosti v lednu 2021. 

 

Poslání a význam strategického plánu Strategický plán (dále jen „SP“) je dlouhodobý 

programový dokument vytyčující záměry obce na období minimálně deset let, který se 

neomezuje pouze na jedno volební období zastupitelstva či na období platnosti územního 

plánu. Jedná se o komplexní dokument, který formuluje strategii rozvoje celého území včetně 

komunity a jejího fungování. SP vzniká v partnerském dialogu mezi veřejností, soukromou 

sférou a samosprávou, mezi občany, podnikateli, majiteli pozemků, odborníky a správou obce 

a státu. Představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce obec v horizontu jednoho až dvou 

desetiletí dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Jedná se o dokument, který však musí být 

průběžně porovnáván se skutečností a dle potřeb aktualizován. Strategický plán usiluje o 

dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je dosažitelné, rovnováhy mezi 

dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a kulturních hodnot. SP je 

důležitým nástrojem řízení obce nikoli jen politickou proklamací. Znamená to, že k jeho 

záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu obce a programu investičních 
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akcí. Rovněž tak územní plán a jeho změny by měly vycházet ze SP jako nadřazeného 

dokumentu.  

 

SP umožní obci zejména:  

• naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce; 

• rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci; 

• koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci; 

• lépe prosazovat a chránit veřejný zájem; 

• kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty; 

• stanovit priority investičního programu SP;  

• musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její 

rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika.  

 

Současný Strategický plán naleznete na obecních stránkách 

https://www.kvetnice.eu/strategicky-plan 

 

Věříme, že se nám společně podaří vytvořit strategii rozvoje obce, která přispěje ke 

zkvalitnění života v obci. Těšíme se na tuto spolupráci. 

 

 

 

 

      Za zastupitelstvo obce Květnice 

      Bc. Lenka Houžvičková, místostarostka 
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