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Zápis z prvního jednání  

strategické komise obce Květnice 
 
Termín: 18. 1. 2021 od 18:00 on line Google Meets 

 

Přítomni:  Stanislav Plocek, Lenka Houžvičková, Romana Boborová, Jiří Foltýn, Matěj Král, 

Jiří Prouza, Jan Houžvička, Peter Pikna, Zdeněk Možný, Vlastimil Lagan, Petr Kos, Jaroslava 

Parvoničová a Radka Vrána 

 

Omluveni: Karla Mellerová, Alexandra Valerie Main 

 

Program schůzky: 

1. úvod, přivítání, poděkování 

2. Představení jednotlivých členů 

3. Informace o způsobu pořízení aktualizace + pravidla komunikace 

4. Problematické oblasti 

5. Pracovní skupiny 

6. Dotazník – finalizace návrhu, termín a způsob provedení 

7. Dílčí úkoly a harmonogram 

8. Náměty a připomínky 

9. Termín příští schůzky 

Průběh jednání: 

1. Místostarostka obce přivítala všechny přítomné, poděkovala jim za zájem o budoucí 

rozvoj Květnice.  

2. Jednotliví členové Strategické komise se krátce představili. 

3. Místostarostka shrnula význam Strategického plánu a informovala o způsobu 

aktualizace. Zároveň se členové komise shodli na způsobu komunikace a pravidlech pro 

úpravu sdílených dokumentů. Matěj Král připraví sdílené dokumenty. 

4. Místostarostka členy seznámila se strukturou strategického plánu a shrnula 

problematické oblasti z původního strategického plánu, včetně aktuálních priorit. 

Hierarchická struktura SP 

• Poslání a účel SP 

• Profil obce (soc. – ekonom. analýza), SWOT analýza 

• Vize, globální cíl rozvoje 

• Problémové okruhy (PO)/Oblasti rozvoje  

o Priority (Strategické cíle)  

o Opatření (zpravidla několik v rámci Priority)  

o Aktivity (Specifické cíle) – konkrétní projekty, finanční alokace 

• Akční plán – Aktivity + priority + fin. alokace + indikátory plnění 
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Problémové okruhy: 

• Územní rozvoj 

o aktualizace ÚPD  

o developerská činnost – podmínky realizace, plánovací smlouvy 

• Technická infrastruktura 

o zásobování pitnou vodou 

o silnice, chodníky vč. VO – opravy a výstavba 

o doprava – cyklostezky, zastávky 

• Sociálně – ekonomické prostředí 

o školství – zajištění školského obvodu ZŠ (Svazková škola), dovybavení 

MŠ – environmentální zahrada 

o rozvoj občanské vybavenosti, obchodů a služeb - úřad 

o volný čas a sport – dětská hřiště, lesík, sportovní areál 

o posílení sounáležitosti s obcí, budování vztahů a vazeb 

• Životní prostředí 

o revitalizace Proutnice – lávka, zeleň, chodníky 

o údržba zeleně a výsadba nové zeleně 

o revitalizace Mlýnského rybníku (přelivová hrana, stavidlo, odbahnění), 

soustava tůněk 

o nakládání s odpady – optimalizace, třídění 

o čistota a pořádek 

• Řízení a správa 

o plánování a financování chodu a rozvoje obce 

o využívání dotačních příležitostí 

o informovanost občanů – stránky, FB, zpravodaj 

o kvalitní správa 

 

5. Členové se rozdělili do pracovních skupin 

Pracovní skupina pro územní rozvoj a infrastruktura: Plocek, Houžvičková, 

Baborová, Foltýn, Král, Možný, Kos, Pikna. Lagan 

Pracovní skupina pro Sociálně ekonomické prostředí, řízení a správu a ŽP: 

Houžvičková, Král, Mellerová, Prouza, Houžvička, Main, Parvoničová, Vrána 

 

6. Členové SK projednali návrh dotazníku a vznesli připomínky k jednotlivým bodům. 

Odsouhlasené změny M. Král zapracuje a do středy 20. 1. 2021 rozešla upravenou verzi 

členům komise. Členové dotazník otestují a opětovně posoudí. Na online schůzce ve 

středu 27. 1. od 18 hodin budou případné připomínky projednány a bude odsouhlasena 

finální podoba dotazníku. Samotné dotazníkové šetření je naplánováno na období od 

1. 2. do 15. 3. 2021. Šetření bude probíhat online i papírově.  

 

7. Členové SK byli seznámeni s návrhem harmonogramu a rozsahu prováděných úprav. 
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Předpokládaný rozsah úprav jednotlivých kapitol 

• Poslání – drobné úpravy 

• Profil obce – doplnit, upravit kapitolu o ÚP, aktualizovat demografii, doplnit 

a upravit podkapitoly 

• SWOT analýza – bude aktualizováno na základě výstupů z PS a dotazníků 

• Vize rozvoje – drobné úpravy 

• Strategický plán – bude aktualizováno na základě výstupů z PS a dotazníků 

• Vyhodnocení dotazníků – zcela nové 

Schválený návrh harmonogramu: 

• 27. 1. 2021 18:00  – schůzka na odsouhlasení dotazníku 

• do 31. 1. 2021  – příprava dotazníku, otestování na zkušebním vzorku, 

finální podoba dotazníku 

• 1. 2. - do 15. 3. 2021  – dotazníkové šetření, elektronicky, písemně 

• do 31. 3. 2021  – zpracování návrhů úpravy textů - schůzka 

• do 30. 4. 2021  – zpracování dotazníků, SWOT analýza, Strategický plán 

doplnění textů  

• do 15. 5. 2021  – zpracování konečné podoby - schůzka 

• do 30. 6. 2021  – schválení aktualizace SP zastupitelstvem 

 

8. Termín příští schůzky: 27.1. 2020 od 18:00 hodin online.  Bude zaslána elektronická 

pozvánka. 

 

 

 

 

Zaznamenala: Lenka Houžvičková 


