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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou Strategický plán rozvoje města Dačice do roku 2025 s výhledem do roku 2030. Tento komplexní
rozvojový materiál byl vypracován v souladu s principy udržitelného rozvoje a respektuje tak potřebu sladění sociální,
ekonomické i environmentální oblasti rozvoje. Kromě těchto hlavních směrů rozvoje města stanovuje také dlouhodobé cíle
i konkrétní kroky k jejich naplnění.
Jedná se o společnou dohodu, jak se má město rozvíjet, na co má klást důraz. Proces zpracovávání byl prostřednictvím
projektu Zdravé město Dačice a MA21 veden tak, aby se dokument dotýkal všech důležitých oblastí života ve městě, a
aby v maximální míře obsahoval společné zájmy nejen celého politického spektra místní správy, ale také občanské
veřejnosti, podnikatelů a dalších důležitých partnerů ve městě a okolí. Takový postup tvorby strategického plánu byl
mnohem náročnější než práce v úzkém týmu odborníků, kladl vysoké nároky na čas všech zúčastněných, organizaci
celého procesu, a zahrnoval komunikaci s mnoha skupinami obyvatel i uživatelů našeho města. Výsledkem je však
materiál, který zahrnuje představy a názory občanů Dačic i subjektů, které na území města a v okolí působí, na současný
stav i rozvoj města.
Strategický plán je plánem celého našeho společenství, a proto obsahuje úkoly nejenom pro místní samosprávu, ale také
cíle, které mohou naplňovat neziskové organizace, podnikatelé, občané. Spolu s územním plánem a rozpočtem považuji
tento dokument za jeden z nejdůležitějších pro naše město. Je moderním nástrojem řízení rozvoje společnosti a
podkladem pro získávání finančních prostředků z Evropské unie na konkrétní projekty.
Plán nemůže být neměnný po celou dobu trvání, je potřeba průběžně zhodnocovat naplňování cílů pomocí stanovených
ukazatelů úspěšnosti a podle konkrétní situace postupy aktualizovat. Neměli bychom však opustit vytyčené dlouhodobé
cíle, protože ty odrážejí základní potřeby rozvoje našeho společenství.
S přijetím Strategického plánu samozřejmě práce nekončí, naopak, přichází fáze implementační a následně příprava a
realizace jednotlivých projektů a úkolů rozpracovaných v návaznosti na rozpočet města v dílčích akčních plánech, které
napomohou k naplnění stanovených cílů.
Jsem rád, že se naše město může pochlubit tímto moderním dokumentem, který má podporu občanů, a který bude oporou
i budoucím zastupitelům při rozhodování ve věcech, z nichž mnohé budou ovlivňovat život v našem městě na mnoho let
dopředu.
Závěrem mi dovolte, abych velmi poděkoval všem aktivním obyvatelům města, členům Řídící skupiny, členům pracovních
skupin, všem, kdo se účastnili veřejných setkání, kulatých stolů, průzkumů a dalších akcí, ale také pedagogům a dětem z
MŠ a žákům ZŠ za obětavou práci a čas, který věnovali zpracování plánu.
Těším se na společnou práci při naplňování cílů Strategického plánu našeho města!
Ing. Karel Macků, starosta města
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ÚVODNÍ INFORMACE
SPRM je zpracován pro referenční období 2016–2025 (s výhledem do roku 2030). Jedná se o dokument, který
navazuje na předešlý rozvojový plán (Strategický plán rozvoje města Dačice 2009–2015).
V souladu s doporučeními pro realizaci, monitoring a hodnocení SPRM bylo v období 10/2020-03/2021 provedeno
vyhodnocení plnění návrhové části SPRM a s tím související aktualizace návrhové části dokumentu. Bylo provedeno
vyhodnocení plnění všech oblastí SPRM (plnění aktivit a projektů na úrovni všech opatření). Dále byla provedena změna
formální struktury SPRM (původních 5 programů SPRM bylo v souladu s „Metodickým rámcem pro přípravu koncepčních
dokumentů města Dačice a jeho organizací“ rozpracováno do 8 programů). Programy jsou dále rozčleněny do priorit a
opatření. Dílčí aktivity, které mají přispět k plnění obsahu definovaných opatření, pak jsou dále rozpracovány
v samostatných koncepčních a strategických dokumentech města a jeho organizací, které jsou zpracovány
v jednotlivých tematických oblastech.
Strategický plán rozvoje města Dačice (SPRM) představuje pro město klíčový střednědobý rozvojový dokument. Tento
materiál určuje priority dalšího rozvoje města zejména v hospodářské, sociální, infrastrukturní a environmentální oblasti.
Obsah SPRM vychází z konsensu zástupců veřejného i soukromého života ve městě (jak zástupců města Dačice,
tak jeho místních částí), kteří byli do tvorby obsahové části SPRM zapojeni prostřednictvím pracovních skupin nebo
řídicí skupiny. SPRM obsahuje vybrané obecné střednědobé priority rozvoje města Dačice, v některých případech
pak i konkrétní projektové záměry, jejichž realizace přispěje k naplnění daných priorit a dosažení definované strategické
vize.
Organizační struktury pro tvorbu SPRM
Příprava SPRM byla zahájena na začátku roku 2016. V této době byli osloveni zástupci podnikatelského, veřejného i
neziskového sektoru společně se zástupci místních částí města Dačice k účasti na tvorbě SPRM v rámci tematicky
zaměřených pracovních skupin. Pracovních skupin bylo ustanoveno celkem 5 a jejich členové se na svých jednáních
zabývali tématy vymezenými každé pracovní skupině. V některých ohledech se řešená témata prolínala napříč dvěma či
více pracovními skupinami.
a) Doprava, technická infrastruktura a životní prostředí;
b) Podnikání, trh práce, školství;
c) Kultura, sport, volný čas, spolkové aktivity, cestovní ruch a rekreace;
d) Sociální a zdravotní oblast, bezpečnost, kvalita bydlení;
e) Problematika rozvoje místních částí města.
Specifickou roli při tvorbě SPRM měla tzv. řídicí skupina. Ta byla tvořena garanty všech pěti pracovních skupin a zástupci
vedení města, včetně politického zastoupení napříč politickým spektrem. Na jednáních řídicí skupiny byly projednávány
výstupy z činnosti pracovních skupin, byly zde řešeny otázky publicity či zde byly projednávány další materiály související
s přípravou SPRM. Role řídicí skupiny byla významná rovněž v otázkách přípravy anketního šetření mezi obyvateli
města. Výsledky ankety byly společně s dalšími podklady projednávány rovněž na jednáních pracovních skupin a byly
zohledněny při tvorbě SPRM. Stejně tak byly projednány a zohledněny připomínky / požadavky účastníků veřejných
projednání, která se během přípravy SPRM konala dvě (obě veřejná projednání byla uskutečněna v rámci Zdravého
města Dačice a MA 21).
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Řídicí skupina
Pozice

Příjmení

Jméno

Organizace

1

Předseda ŘS

Macků

Karel

Město Dačice

2

Člen

Novák

Miloš

Město Dačice

3

Člen

Štěpán

Vlastimil

Město Dačice

5

Člen

Kadrnožka

Stanislav

Město Dačice

6

Člen

Albrecht

Jiří

Město Dačice

7

Člen

Antonů

Pavel

Město Dačice

10 Člen

Páral

Zdislav

MěÚ Dačice

11 Člen

Brunner

Vlastimil

MěÚ Dačice

12 Člen

Kasková

Dana

MěÚ Dačice

13 Člen

Müller

Jiří

MěÚ Dačice

14 Člen

Janáková

Věra

MěÚ Dačice

15 Člen

Nováková

Monika

MěÚ Dačice

16 Člen

Králíková

Zdeňka

MěÚ Dačice

Jméno
Vlastimil
Pavel
Richard
Michal
Mojmír
Stanislav
Josef
Jiří
Radim
Jiří
Jaroslav

Organizace
MěÚ Dačice
OSVČ
ČEVAK a.s.
MěÚ Dačice
Technické služby Dačice s.r.o.
Městská policie Dačice
SUS JčK
MěÚ Dačice
FCC Dačice, s.r.o.
MěÚ Dačice
MěÚ Dačice

PS Doprava a technická infrastruktura, životní prostředí
Pozice
1. Garant PS
2. Člen
3 Člen
4 Člen
5 Člen
6 Člen
7 Člen
8 Garant
9 Člen
10 Člen
11 Člen

Příjmení
Brunner
Antonů
Kuba
Novák
Holec
Zelenka
Tolkner
Müller
Kolář
Lojka
Horák

PS Podnikání, trh práce, školství
Pozice

Příjmení

Jméno

Organizace

1.

Garant PS

Kasková

Dana

MěÚ Dačice

2.

Člen

Havlík

Bohumil

ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213, okr. J. Hradec

3

Člen

Macků

Eva

ZŠ Dačice, Komenského 7, okr. J. Hradec

4

Člen

Kopačka

Pavel

Střední škola technická a obchodní Dačice

5

Člen

Hillay

Radek

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb

6

Člen

Petrů

Milada

Jihočeská hospodářská komora

7

Člen

Moser

Michal

Úřad práce České republiky

8

Člen

Maršán

Jaroslav

Centropen

9

Člen

Morávek

Aleš

Gymnázium Dačice

10 Člen

Kabelka

Miloslav

VNP, s.r.o.

Aktualizace návrhové části (03/2021)

7

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA DAČICE

2016 - 2025

PS Kultura, sport, volný čas, spolkové aktivity, cestovní ruch a rekreace
Pozice

Příjmení

Jméno

Organizace

1.

Garant PS

Králíková

Zdeňka

MěÚ Dačice

2.

Člen

Nováková

Eva

ZUŠ Dačice

3.

Člen

Malý

Milan

Předseda Komise volnočasových aktivit

4.

Člen

Chadimová

Zdeňka

Městská knihovna Dačice

5.

Člen

Kučerová

Marie

Městské muzeum a galerie Dačice

6.

Člen

Holec

Mojmír

Technické služby Dačice, s.r.o.

7.

Člen

Hájek

Rudolf

Dřívější starosta města

PS Sociální a zdravotní oblast, bezpečnost, kvalita bydlení
Pozice

Příjmení

Jméno

Organizace

1.

Garant PS

Janáková

Věra

MěÚ Dačice

2.

Člen

Doležal

Jaroslav

Policie ČR

3

Člen

Bénová

Martina

MěÚ Dačice

4

Člen

Kolářová

Ludmila

CpKP jižní Čechy

5

Člen

Zelenka

Stanislav

Městská policie Dačice

6

Člen

Sedláček

Zdeněk

MěÚ Dačice

7

Člen

Nováková

Monika

MěÚ Dačice

PS Problematika rozvoje místních částí města Dačice
Pozice

Příjmení

Jméno

Organizace

1.

Garant PS

Nováková

Monika

MěÚ Dačice

2.

Člen

Večeřa

Bronislav

Bílkov

3

Člen

Macků

Karel

Město Dačice

4

Člen

Týma

Oldřich

D. Němčice

5

Člen

Němcová

Marie

Hostkovice

6

Člen

Šeda

Jiří

Chlumec

7

Člen

Brtníková

Yvona

Lipolec

8

Člen

Tichánek

František

M. Pěčín

9

Člen

Benda

František

V. Pěčín

Společným cílem všech osob a subjektů zapojených do tvorby SPRM bylo ve strukturovaném procesu vytvořit strategický
dokument pro vymezení základních směrů rozvoje města. Nejedná se však o vyčerpávající seznam témat, která jsou
pro řízený rozvoj a proměnu města potřeba. Existuje totiž i celá řada dílčích činností, které rozvoj města ovlivňují jejich
každodenním prováděním a nejsou považovány za „strategicky významné“, spíše jsou brány jako samozřejmé. SPRM tak
obsahuje témata, která byla v rámci procesu jeho tvorby shledána právě za střednědobě až dlouhodobě
strategicky významná pro další rozvoj a směřování města. Proces tvorby SPRM vedl tým poradenské společnosti KP
projekt s.r.o., která byla vybrána v rámci výběrového řízení.
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Celý proces zpracování strategického plánu byl rozdělen do dvou hlavních fází, přičemž první fáze zahrnovala
zejména analytické práce, druhá fáze pak především tvorbu vlastní návrhové části SPRM. Hlavní výstupy první fáze
přípravy SPRM byly následující:








Ustanovené tematické pracovní skupiny;
Ustanovená řídicí skupina;
Zorganizovaná setkání pracovních skupin a řídicí skupiny k tvorbě analytické části a analytických podkladů;
Zpracovaná revize plnění úkolů předcházejícího SPRM 2009-2015;
Zpracovaná socioekonomická analýza města;
Zpracované SWOT analýzy za jednotlivé tematické oblasti řešené v pracovních skupinách;
Zorganizované vstupní veřejné projednání.

Hlavní výstupy druhé fáze procesu přípravy SPRM pak lze shrnout do následujících bodů:
 Zorganizovaná setkání pracovních skupin a řídicí skupiny k přípravě návrhové části SPRM;
 Definovaná strategická rozvojová vize;
 Programy a jejich strategické cíle, formulované priority a jejich opatření se základními parametry pro tvorbu
akčního plánu dílčích aktivit;
 Provedené dotazníkové-/-anketní šetření názorů a potřeb občanů města;
 Zorganizované závěrečné veřejné projednání;
 SPRM projednaný v zastupitelstvu města;
 Zkompletovaný, upravený a korigovaný dokument SPRM.
Strategický plán rozvoje města Dačice byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva města Dačice dne
14. 12. 2016.
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1 VYMEZENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI
Návrhová část SPRM navazuje svou strukturou na předcházející rozvojový dokument města (Strategický plán rozvoje
města Dačice 2009–2015). Ten definoval celkem 4 rozvojové programy A-D (tedy 4 prioritní oblasti), které v sobě dále
zahrnovaly vždy sadu opatření, aktivit či konkrétních projektů. Toto členění se během doby realizace úkolů předešlého
SPRM osvědčilo (i na úrovni sledování vývoje přípravy a realizace konkrétních projektových záměrů) a jeho základ tak
zůstává i v rámci nového SPRM. V následující fázi plánování, při tvorbě SPRM na období 2016–2025, pak byla návrhová
část SPRM rozšířena o jeden nový rozvojový program (Program E pro efektivní spolupráci a kvalitu veřejné správy).
Během aktualizace provedené na začátku roku 2021 pak došlo k další změně struktury (rozšíření počtu programů SPRM).
Jedná se pouze o formální změnu struktury SPRM, a to z důvodu uvedení do souladu s materiálem „METODICKÝ RÁMEC
PRO PŘÍPRAVU KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ MĚSTA DAČICE A JEHO ORGANIZACÍ“.
Programy Strategického plánu rozvoje města Dačice 2016–2025:
A
B
C
D
E
F
G
H

Výchova a vzdělání
Kultura, sport a cestovní ruch
Životní prostředí
Spolupráce a veřejná správa
Doprava a technická infrastruktura
Bezpečnost města
Sociální a zdravotní péče
Hospodářství

Vzhledem k charakteru priorit a opatření, které jsou v rámci návrhové části SPRM definovány (řada z nich je dlouhodobého
charakteru s předpokladem jejich skutečné realizace až v delším časovém horizontu), je referenční období SPRM
stanoveno v rozsahu let roky 2016–2025, s výhledem do roku 2030.
Nejdůležitější závěry provedených analytických šetření (zejména zpracované analytické části SPRM) byly zohledněny ve
SWOT analýzách. Účelem SWOT analýz bylo systematicky uspořádat hlavní závěry zjištěné v rámci socioekonomického
profilu města tak, aby byl definován hlavní potenciál (silné stránky v kontextu vnějších příležitostí) a klíčové problémy
(slabé stránky v kontextu vnějších rizik) socioekonomického rozvoje města pro definované časové období.
Smyslem realizace obsahu SPRM je dosažení cílového stavu vyjádřeného strategickou vizí. K naplnění vize by měly
směřovat strategické cíle obsažené v jednotlivých programech rozvoje města. Samotný obsah SPRM je pak tvořen
souborem priorit a opatření, které budou v rámci návrhového období připravovány a realizovány především samotným
městem (tzn. prostřednictvím jeho prostředků, úřadu a personálního obsazení), dále pak jeho organizacemi, ale také jinými
subjekty působícími na území města. Těmi mohou být např. neziskové organizace, podnikatelské subjekty, ale i samotní
občané města a jeho místních částí. Na této úrovni pak existují či budou vznikat dílčí strategické a koncepční
dokumenty osahující konkrétní akční plány (aktivity, projekty), které budou každoročně přispívat k naplňování
celkového obsahu SPRM.
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2 VIZE ROZVOJE MĚSTA
Vize rozvoje města popisuje požadovanou cílovou představu o stavu města v horizontu návrhového období (2025,
s výhledem do roku 2030). K formulaci vize byly využity hlavní závěry z analytické části a SWOT analýz města v členění
jednotlivých prioritních oblastí města. Smyslem vize je nastínit směřování města a následně podporovat cíleně vybrané
aktivity, které k naplnění vize mohou přímo či nepřímo (například v kombinaci s dalšími aktivitami a záměry) přispívat.
Strategická vize je představou o žádoucí a současně reálně dosažitelné budoucnosti města.
Představa o směřování města by měla být sdílená jak představiteli vedení města, tak místními občany, kteří ve městě žijí,
podnikají, realizují spolkovou činnost atd. Zprostředkovaně by se pak měla společná snaha odrazit také ve spokojenosti
těch, kteří do města Dačice přicházejí jako jeho návštěvníci, podnikající subjekty, investoři apod.
Následující znění vize rozvoje města Dačice bylo diskutováno napříč pracovními skupinami a finálně bylo
odsouhlasené na jednání řídicí skupiny. Dále navrhované opatření a aktivity SPRM pak společně směřují k naplnění
této rozvojové vize.

Dačice - město, kde se sladce žije
Dačice budou významným hospodářským a aktivním společenským centrem východní části
Jihočeského kraje a venkovského mikroregionu Dačicko, městem dobře dopravně dostupným a
obslouženým, městem příjemným pro život s dostatečnou a kvalitní nabídkou občanské a
infrastrukturní vybavenosti a pracovních příležitostí, městem šetrně využívajícím místní
historický a přírodní potenciál a městem podporujícím aktivity, které kompenzují slabé stránky
vznikající v důsledku okrajové polohy města v rámci Jihočeského kraje.

Aktualizace návrhové části (03/2021)
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3 SCHÉMA NÁVRHOVÉ ČÁSTI SPRM
Program
A „Výchova a vzdělání“
Zajistit kvalitní, konkurenceschopnou, vybavenou, místně a
kapacitně dostupnou nabídku vzdělávání a souvisejících
služeb.

B „Kultura, sport a cestovní ruch“
Zajistit kvalitativně i kvantitativně odpovídající a rozvíjející
se nabídku veřejných služeb a infrastruktury v oblasti
cestovního ruchu a využití volného času (kultura, sport,
zájmová činnost).

Priorita

Opatření

A.1 Rozšíření kvality školství a
podpora růstu vzdělanosti ve městě

A.1.1 Optimalizace a rozvoj mateřských škol
A.1.2 Optimalizace a rozvoj základních škol
A.1.3 Rozvoj středoškolského vzdělávání a posilování jeho provázání s praxí
A.1.4 Rozvoj mimoškolních aktivit

B.1 Rozšiřování nabídky v oblasti
kultury, sportu a volného času a
podpora zachování identity města a
regionu

B.2 Zefektivnění využití potenciálu
pro rozvoj cestovního ruchu

C „Životní prostředí“
Zvýšit kvalitu a atraktivitu životního prostředí ve městě
včetně posílení jeho ochrany a šetrného využití pro potřeby
rekreace a volného času.

D „Spolupráce a veřejná správa“
Zajistit efektivní spolupráci, informovanost a řízený a
územně vyvážený rozvoj celého správního území města a
rozvíjet vnější vztahy Dačic.
E „Doprava a technická infrastruktura“
Zajistit bezpečné, kvalitní a kapacitně dostatečné dopravní
napojení a propojení města a místních částí všemi módy

C.1 Šetrná péče o prostředí ve městě
a zvyšování jeho atraktivity

C.2 Zlepšení podmínek pro kvalitu
bydlení ve městě
D.1 Zajištění vyváženého územního
rozvoje města a místních částí
D.2 Zefektivnění řízení města a
rozvoj kvality veřejné správy

E.1 Optimalizace vnitřních
dopravních vztahů města

B.1.1 Prosazování jednotného postupu v oblasti podpory dotčených oblastí sportu, kultury a
nabídky pro trávení volného času
B.1.2 Rozšíření infrastrukturní vybavenosti a zázemí města v oblasti kultury, volného času a
komunitního života
B.1.3 Zajištění potřebám obyvatel odpovídající nabídky v oblasti kultury a sportu a
volnočasových aktivit
B.1.4 Podpora zájmové a spolkové činnosti a sounáležitosti místních obyvatel s regionem, rozvoj
přeshraniční spolupráce
B.2.1 Zlepšení kvality služeb v cestovním ruchu
B.2.2 Vznik jednotné koncepce rozvoje cestovního ruchu a rozvoj nových forem propagace
B.2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ve městě
C.1.1 Využití přírodního a historického dědictví ve městě a jeho okolí pro zvýšení jeho rekreační
atraktivity pro obyvatele a návštěvníky
C.1.2 Revitalizace a šetrné využití veřejných ploch a prostranství ve městě pro rozvoj klidových a
odpočinkových funkcí města
C.1.3 Zajištění ochrany a trvale udržitelné péče o veřejnou zeleň
C.1.4 Zajištění trvale udržitelného nakládání s odpady
C.2.1 Rozšíření nabídky kvalitního bydlení ve městě
D.1.1 Zefektivnění komunikace a spolupráce s místními částmi města Dačice
D.1.2 Podpora rozvoje infrastruktury a funkcí bydlení v místních částech
D.2.1 Systémová koordinace a řízení rozvoje města v souladu s cíli strategického a územního
plánování
D.2.2 Zefektivnění výkonu služeb veřejné správy
D.2.3 Posilování a rozvoj spolupráce na místní, regionální a přeshraniční úrovni
E.1.1 Zpracování strategie optimalizace a rozvoje dopravy ve městě a zlepšení vnitřního
dopravního propojení jednotlivých částí města
E.1.2 Optimalizace kapacity pro dopravu v klidu
E.1.3 Zlepšování kvality místních komunikací
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dopravy a dobudovat kvalitní pokrytí města a místních částí
sítěmi technické infrastruktury.

F „Bezpečnost města“
Udržet bezpečnost ve městě a zajistit odpovídající
připravenost pro předcházení a řešení krizových situací.

E.2 Zlepšení vnějšího dopravního
napojení města
E.3 Zlepšení podmínek pro
nemotorové formy dopravy

Aktualizace návrhové části (03/2021)

E.3.1 Rozvoj cyklistické a pěší dopravy

E.4 Zajištění optimálního pokrytí
města vodohospodářskou,
energetickou a ICT infrastrukturou
F.1 Rozvoj opatření pro udržení a
zvyšování bezpečnosti města

F.1.2 Zajištění podmínek pro bezpečné bydlení ve městě

F.2 Zajištění ochrany obyvatel,
majetku a životního prostředí města

G.2 Rozvoj sociálních služeb

G.3 Zajištění doprovodných oblastí
G.4 Průřezová témata

H “Hospodářství“
Vytvořit ve městě příznivé prostředí pro rozvoj podnikání,
které bude podněcovat vznik nových a rozvoj stávajících
firem, které budou ve městě investovat a zaměstnávat
obyvatele, a zefektivnit využití potenciálu cestovního ruchu
jako nedílné a významné součásti hospodářství ve městě.

E.2.1 Podpora urychlení realizace důležitých dopravních staveb zlepšujících bezpečnost,
kapacitu a rychlost vnějšího dopravního napojení města

E.4.1 Zlepšení čištění odpadních vod
E.4.2 Zlepšení zásobování města pitnou vodou
E.4.3 Podpora využívání a rozšiřování ekologicky šetrných způsobů vytápění a snižování
energetické náročnosti budov
E.4.4 Zajištění vyššího využití informačních a komunikačních technologií zvyšováním jejich
dostupnosti

G.1 Udržení stávajícího systému
sociálních služeb

G „Sociální a zdravotní péče“
Udržet a dále rozvíjet nabídku služeb v sociální oblasti a v
oblasti zdravotnictví v souladu s potřebami místních
obyvatel.

2016 - 2025

F.2.1 Rozšíření systému protipovodňové ochrany města a posílení ochrany města před následky
povodní
F.2.2 Zabezpečení odpovídajícího krizového řízení pro ochranu města
G.1.1 Udržení odborného sociálního poradenství
G.1.2 Udržení stávajících služeb sociální péče
G.1.3 Udržení stávajících služeb sociální prevence
G.2.1 Rozvoj odborného sociálního opatření
G.2.2 Rozvoj služeb sociální péče
G.2.3. Rozvoj služeb sociální prevence
G.3.1 Doprovodné služby pro seniory a osoby se ZP
G.3.2 Prevence nežádoucích jevů
G.3.3 Podpora sociálního začleňování
G.4.1 Informování o sociálních a doprovodných službách
G.4.2 Udržení procesu plánování sociálních služeb

G.5 Zajištění dostupnosti a kvality
zdravotních služeb

G.5.1 Udržení a rozvoj dostupnosti zdravotních služeb ve městě a spádovém území

H.1 Zlepšování podmínek pro rozvoj
podnikání ve městě

H.1.1 Zlepšování podmínek pro rozvoj stávajících a nových podnikatelských aktivit ve městě
Dačice – zejména rozvojem komunikace a spolupráce
H.1.2 Podpora propagace místních podnikatelských subjektů a pracovních příležitostí
H.1.3 Podpora dostupnosti pracovní síly odpovídající potřebám místního trhu práce

4 A „VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ“
Strategický cíl programu:
Zajistit kvalitní, konkurenceschopnou, vybavenou, místně a kapacitně dostupnou nabídku vzdělávání a souvisejících
služeb.

A.1 Rozšíření kvality školství a podpora růstu vzdělanosti ve městě
Priorita je zaměřena na zvýšení úrovně školských zařízení ve městě, podporu rozvoje infrastruktury mateřských,
základních a středních škol a jejich vybavenosti pro zajištění kvalitní výuky a výchovy dětí a žáků v těchto zařízeních.
Souvisejícím cílem je přijetí proinkluzivních opatření, které usnadní přístup do budov škol handicapovaným dětem - jedná
se např. o stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do budov škol a souvisejících prostor.
Přehled opatření v rámci priority:
A.1.1 Optimalizace a rozvoj mateřských škol
A.1.2 Optimalizace a rozvoj základních škol
A.1.3 Rozvoj středoškolského vzdělávání a posilování jeho provázání s praxí
A.1.4 Rozvoj mimoškolních aktivit

A.1.1 Optimalizace a rozvoj mateřských škol
Obsahem opatření je podpora a rozvoj infrastruktury mateřských škol. Cílem je zlepšení prostorových podmínek MŠ
v Bratrské ulici a navýšení kapacit tohoto předškolního zařízení, které jsou v současné době nedostatečné. Součástí
aktivity je dále řešení nevyhovujících prostor MŠ Za Lávkami. Cílem je výstavba nové budovy mateřské školy, která bude
respektovat veškeré normy a podmínky pro provoz zařízení pro předškolní děti.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Oddělení školství
- Odbor dotací a investic

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Vedení MŠ

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- 70 mil. Kč

Výstupy, dopady:

- Rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání pro obyvatele města
- Rozvoj kvality předškolního vzdělávání a péče

A.1.2 Optimalizace a rozvoj základních škol
Jedním z důležitých opatření města s nejvyšší prioritou a vazbou na další prioritní projekty (projekty týkající se MŠ) je
realizovat opatření pro rozvoj základních škol ve městě. Cílem je realizace přístavby budovy ZŠ v Komenského ulici (vznik
nových učeben) a sloučení obou pracovišť ZŠ Komenského do jednoho objektu, vybudování nových učeben, družiny a
knihovny v ZŠ B. Němcové pro 2. stupeň školy a zlepšení energetických vlastností budovy ZŠ v Neulingerově ulici
(výměna oken a zateplení fasády). Dílčím cílem je modernizace vybavení kmenových a odborných učeben škol a dalších
prostor vč. venkovních prostranství. Součástí je také vybudování venkovního sportoviště pro ZŠ Komenského a B.
Němcové, které doposud chybí, zajištění bezbariérovosti a zlepšení zabezpečení budov všech základních škol.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
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Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor dotací a investic

Spolupráce:

- Oddělení školství
- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Vedení ZŠ

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- 50 mil. Kč

Výstupy, dopady:

- Rozvoj infrastruktury ZŠ vč. vybudování sportovišť a revitalizace venkovních prostranství
v areálech škol
- Zajištění bezbariérovosti a zvýšení zabezpečení budov ZŠ
- Modernizace vybavení kmenových a odborných učeben, zlepšení stavu a vybavenosti školní
jídelny

A.1.3 Rozvoj středoškolského vzdělávání a posilování jeho provázání s praxí
Obsahem je podpořit dostupnými způsoby existenci a činnost středoškolských vzdělávacích zařízení ve městě a rozvíjet
infrastrukturu těchto vzdělávacích institucí pro zvýšení kvality výuky studentů. Cílem je podpořit existenci a činnost
stávajících středních škol a specializovaných vzdělávacích zařízení ve městě a propojování systému vzdělávání s praxí
(spolupráce s firemním sektorem), které může nabývat různých forem - např. vytvoření registru absolventů, organizace
burzy absolventů a zaměstnavatelů, stipendia, exkurze do místních firem, rozvoj praktického vyučování aj. Součástí
aktivity je dále podpora zajištění bezbariérovosti středních škol.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor správy majetku
- Oddělení školství

Spolupráce:

-

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- Neurčeny

Výstupy, dopady:

- Rozvoj infrastruktury středních škol, zajištění bezbariérovosti
- Podpora a rozdoj spolupráce škol a podnikatelské sféry
- Zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, podpora jejich setrvání v Dačicích

Věcně příslušné odbory Městského úřadu
Vedení SŠ
Místní podnikatelské subjekty
Jihočeský kraj jako zřizovatel škol

A.1.4 Rozvoj mimoškolních aktivit
Jako součást systému prevence rizikového chování je jedním z cílů SPRM také podpora realizace mimoškolních aktivit
(výchovných, kulturních, sportovních apod.). Klíčová je podpora subjektů působících v oblasti realizace kroužků,
umělecké a sportovní činnosti pro děti a mládež - především DDM Dačice (odloučené pracoviště DDM Jindřichův Hradec),
ZUŠ Dačice, tělovýchovné jednoty a spolků působících ve městě a okolí. Cílem je také podpora výuky mládeže k dopravní
výchově (vybudování dopravního hřiště, následná organizace dopravních soutěží).
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor správy majetku
- Odbor dotací a investic

Aktualizace návrhové části (03/2021)

16

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA DAČICE

2016 - 2025

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- MŠ, ZŠ, SŠ

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- 5 mil. Kč

Výstupy, dopady:

- Realizace mimoškolních aktivit pro mládež a vybudování související infrastruktury (např. dopravní
hřiště a další)
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5 B „KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH“
Strategický cíl programu:
Zajistit kvalitativně i kvantitativně odpovídající a rozvíjející se nabídku veřejných služeb a infrastruktury v oblasti cestovního
ruchu a využití volného času (kultura, sport, zájmová činnost).

B.1 Rozšiřování nabídky v oblasti kultury, sportu a volného času a podpora zachování
identity města a regionu
Cílem priority je rozvoj infrastruktury a rozšíření nabídky města v oblasti kultury, sportu a trávení volného času. Opatření
této priority jsou zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a zkvalitnění vybavenosti stávající infrastruktury pro kulturu, sport
a volný čas, a vybudování nových prostor pro podporu komunitního života a zájmových aktivit ve městě. Cílem je také
posílení spolupráce v souvislosti s organizací tradičních kulturních a sportovních akcí a podpora organizací a spolků
figurujících v oblasti zájmové a spolkové činnosti ve městě a v místních částech.
Přehled opatření v rámci priority:
B.1.1 Prosazování jednotného postupu v oblasti podpory dotčených oblastí sportu, kultury a nabídky pro trávení volného času
B.1.2 Rozšíření infrastrukturní vybavenosti a zázemí města v oblasti kultury, volného času a komunitního života
B.1.3 Zajištění potřebám obyvatel odpovídající nabídky v oblasti kultury a sportu a volnočasových aktivit
B.1.4 Podpora zájmové a spolkové činnosti a sounáležitosti místních obyvatel s regionem, rozvoj přeshraniční spolupráce

B.1.1 Prosazování jednotného postupu v oblasti podpory dotčených oblastí sportu, kultury a nabídky pro trávení
volného času
Cílem opatření je vytvoření jednotné koncepce rozvoje kultury, sportu a nabídky volnočasových aktivit ve městě.
Koncepce bude sjednocovat postup v budování a modernizaci související infrastruktury a podporu subjektů činných
v těchto oblastech. Opatření zahrnuje rovněž plnění cílů a aktivit vyplývajících ze strategie rozvoje turistické oblasti Česká
Kanada.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Organizace činné v oblastech kultury, sportu a trávení volného času

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- 300 tis. Kč

Výstupy, dopady:

- Koncepce rozvoje kultury, sportu a nabídky pro trávení volného času v Dačicích
- Plnění cílů vyplývajících ze strategie rozvoje turistické oblasti Česká Kanada

B.1.2 Rozšíření infrastrukturní vybavenosti a zázemí města v oblasti kultury, volného času a komunitního života
Opatření se zaměřuje na rekonstrukci a modernizaci objektů poskytujících zázemí pro konání kulturních a sportovních
akcí a zlepšení jejich technického stavu a vybudování zázemí pro podporu komunitního života ve městě a místních
částech. Cílem je především vybudování Komunitně správního centra (přestavba bloků domů na náměstí na správní
objekt, kulturní středisko a prostor pro poskytování služeb), výstavba DDM, modernizace stávajících kulturních zařízení
(kino, kulturní dům Beseda aj.), vybudování vyhovujících prostor pro knihovnu a muzeum a řešení dalších nevyhovujících
prostor pro zajišťování služeb obyvatelům města. Součástí tohoto opatření je dále i rekonstrukce související infrastruktury

Aktualizace návrhové části (03/2021)

18

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA DAČICE

2016 - 2025

občanské vybavenosti, především rozšíření areálu pohřebiště a rekonstrukce smuteční síně a výstavba požární stanice
pro SDH Dačice.
Dalším dílčím krokem je rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení vč. jejich vybavení jak ve městě, tak v místních
částech, a výstavba nových sportovišť pro rozšíření nabídky sportovního vyžití (hřiště, výstavba nových sportovišť a
sportovních hal, vybudování vnitřního „rehabilitačního bazénu“, kluziště, dráha pro in-line bruslení, výstavba cyklostezek).
Nedílnou součástí je také podpora údržby a zajištění provozuschopnosti současných sportovišť.
V rámci opatření mohou být dále definovány a doplněny i další dílčí aktivity.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor správy majetku
- Odbor dotací a investic

Spolupráce:

-

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- Komunitní centrum (80 mil. Kč), DDM (18 mil. Kč), kluziště (7 mil. Kč), sportovní hala (cca 70 mil.
Kč), cyklostezky a in-line dráhy (20 mil. Kč)

Výstupy, dopady:

- Rekonstrukce a modernizace stávajících zázemí pro kulturu, sport a volný čas
- Řešení nevyhovujících prostor pro služby z oblasti kultury, sportu a volného času
- Rozšíření infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas

Věcně příslušné odbory Městského úřadu
Technické služby Dačice
Jihočeský kraj
Městská knihovna Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice aj.

B.1.3 Zajištění potřebám obyvatel odpovídající nabídky v oblasti kultury a sportu a volnočasových aktivit
Cílem je podporovat pravidelně z rozpočtu města kulturní, sportovní a volnočasové aktivity (zachování podpory formou
dotačních programů města) a zefektivnit spolupráci všech subjektů podílejících se na jejich organizaci. Výstupem
zlepšené spolupráce by potom měla být efektivní koordinace všech subjektů při organizování akcí a v konečném důsledku
více atraktivní nabídka událostí pro širokou veřejnost.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor kultury a cestovního ruchu

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Organizace činné v oblastech kultury, sportu a trávení volného času

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- 10 mil. Kč

Výstupy, dopady:

- Podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit ve městě a spolupráce zapojených
subjektů
- Rozšíření nabídky kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro obyvatele města a její další
zpestření
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B.1.4 Podpora zájmové a spolkové činnosti a sounáležitosti místních obyvatel s regionem, rozvoj přeshraniční
spolupráce
Opatření je zaměřeno na podporu komunitních činností spolků, příspěvkových organizací města (Městské knihovny a
jejích poboček v místních částech, Muzea Dačice ad.), a dalších subjektů činných v oblasti zájmové a spolkové činnosti.
Dílčím obsahem je participace na projektech respektujících tradice, kulturu a řemesla ve městě a místních částech, a to
ve spolupráci s mikroregionem Dačicko, a prohloubení přeshraniční spolupráce s partnerskými municipalitami a
organizacemi především z Dolního Rakouska, Švýcarska a dalšími partnerskými městy v zahraničí.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

-

Vedení města
Odbor kultury a cestovního ruchu
Útvar tajemníka
Příspěvkové organizace města

Spolupráce:

-

Věcně příslušné odbory Městského úřadu
DMO Česká Kanada (MAS Česká Kanada)
Spolky
Mikroregion Dačicko, Region Renesance, DSO Železnice Kostelec – Slavonice
Přeshraniční partneři

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- Neurčeny (dle konkrétních připravovaných akcí / projektů)

Výstupy, dopady:

- Podpora spolků a organizací působících v oblasti zájmové a spolkové činnosti
- Vyšší zapojení města do kooperujících sítí, vyšší zapojení do regionálních, mikroregionálních a
přeshraničních projektů a aktivit

B.2 Zefektivnění využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu
V rámci této priority budou realizovány kroky vedoucí k zefektivnění řízení aktivit v oblasti cestovního ruchu. Vznikne
jednotná koncepce cestovního ruchu města, která bude zohledňovat vazby na okolní regiony a bude prosazovat systém
jednotné propagace (především ve spolupráci se vznikajícím spolkem Destinační management Česká Kanada, z.s.).
Cílem je také zlepšení kvality služeb cestovního ruchu a zatraktivnění města pomocí tvorby nových produktů cestovního
ruchu i rozvojem základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.
Přehled opatření v rámci priority:
B.2.1 Zlepšení kvality služeb v cestovním ruchu
B.2.2 Vznik jednotné koncepce rozvoje cestovního ruchu a rozvoj nových forem propagace
B.2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ve městě

B.2.1 Zlepšení kvality služeb v cestovním ruchu
Cílem opatření je zajistit zkvalitňování služeb a vybavení turistického informačního centra města a podporovat aktivity
vedoucí ke zvyšování kvality dalších služeb v cestovním ruchu (zejména pohostinství, ubytování). Obsahem bude
zejména zavedení společného marketingu města a místních podniků působících v oblasti cestovního ruchu
(reprezentovat místní podnikatele na informačním centru, na veletrzích cestovního ruchu apod.).
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor kultury a cestovního ruchu

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Místní podnikatelé v oblasti cestovního ruchu
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- JHK
- Destinační management Česká Kanada, z.s.
Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- 450 tis. ročně - roční výdaje za nákup zboží na IC, nákup materiálu a vybavení, propagace, výroba
propagačních materiálů (nejsou zde zahrnuty mzdy a energie)

Výstupy, dopady:

- Zkvalitnění služeb informačního centra a dalších služeb v cestovním ruchu
- Společný marketing města v oblasti cestovního ruchu

B.2.2 Vznik jednotné koncepce rozvoje cestovního ruchu a rozvoj nových forem propagace
Cílem je vytvořit jednotnou koncepci rozvoje cestovního ruchu města, včetně zohlednění vazeb na okolní regiony,
s ohledem na zefektivnění využití potenciálu historického a přírodního dědictví města, a podpora zavedení systému
jednotné propagace v rámci mikroregionu Dačicko, regionu Renesance, Destinačního managementu Česká Kanada, z.s.
a turistické oblasti Česká Kanada (společné materiály, propagace na internetu atd.) při současném zachování jedinečné
identity města Dačice. Dílčí aktivitou je vytvářet v Dačicích podmínky pro vznik a rozvoj nových forem propagace jedinečných zážitkových produktů cestovního ruchu atraktivních pro návštěvníky města s vazbami na místní tradice a
historické vazby a s důrazem na využití výhod, které městu přináší poloha mezi perlami renesance – Slavonicemi a Telčí.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor kultury a cestovního ruchu

Spolupráce:

-

Termín:

- Průběžně, 2016 – 2025

Finance:

- Neurčeny (dle konkrétních připravovaných akcí / projektů)

Výstupy, dopady:

- Vytvoření jednotné koncepce pro rozvoj cestovního ruchu
- Vytvoření atraktivních produktů cestovního ruchu
- Propagace města Dačice v rámci mikroregionu Dačicko, regionu Renesance, spolku Destinační
management Česká Kanada, z.s. a turistické oblasti Česká Kanada

Věcně příslušné odbory Městského úřadu
Destinační management Česká Kanada, z.s.
Mikroregion Dačicko
Region Renesance

B.2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ve městě
Opatření je zaměřeno na rozšiřování nabídky cestovního ruchu a s tím související rozvoj rekreační volnočasové
infrastruktury. Cílem je například využít rekreačního a krajinotvorného potenciálu řeky Moravské Dyje a rybniční kaskády
poblíž města (kaskáda 19 rybníků) a vytvořit v okolí trasu pro cyklisty a pro pěší (pozemky převážně v soukromém
vlastnictví). Dílčím krokem je také rozšířit nabídku pro trávení volného času v zimním období (výstavba kluziště ad.) nebo
údržba a obnova městského informačního systému. Obsahem je rovněž plnění cílů koncepce Programu regenerace
městské památkové zóny Dačice.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Vedení města
Odbor kultury a cestovního ruchu
Odbor správy majetku
Odbor dotací a investic

Příprava a
realizace:

-

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Vlastníci dotčených pozemků a objektů, provozovatelé infrastruktury cestovního ruchu

Termín:

- Průběžně, 2016 – 2025
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- Neurčeny (dle konkrétních připravovaných akcí / projektů)

Výstupy, dopady:

- Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu
- Zvýšení turistické atraktivnosti města
- Plnění cílů koncepce Programu regenerace městské památkové zóny Dačice
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6 C „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“
Strategický cíl programu:
Zvýšit kvalitu a atraktivitu životního prostředí ve městě včetně posílení jeho ochrany a šetrného využití pro potřeby rekreace
a volného času.

C.1 Šetrná péče o prostředí ve městě a zvyšování jeho atraktivity
Smyslem této priority je realizovat takové aktivity, které povedou k zatraktivňování prostředí ve městě a jeho
bezprostředním okolí. Cílovou skupinou jsou především obyvatelé města (rekreační a relaxační možnosti), ale také
návštěvníci (rozšíření možností při jednodenním nebo vícedenním pobytu ve městě). Obsahem priority jsou aktivity
zaměřené na šetrné využití intravilánových i extravilánových ploch a lokalit, které přinesou další zatraktivnění města a jeho
nabídky z pohledu možností trávení volného času, relaxace nebo (aktivního) odpočinku. V rámci priority bude kladen důraz
i na zajištění adekvátní péče o zelené plochy i vzrostlou zeleň.
Přehled opatření v rámci priority:
C.1.1 Využití přírodního a historického dědictví ve městě a jeho okolí pro zvýšení jeho rekreační atraktivity pro obyvatele a
návštěvníky
C.1.2 Revitalizace a šetrné využití veřejných ploch a prostranství ve městě pro rozvoj klidových a odpočinkových funkcí města
C.1.3 Zajištění ochrany a trvale udržitelné péče o veřejnou zeleň
C.1.4 Zajištění trvale udržitelného nakládání s odpady

C.1.1 Využití přírodního a historického dědictví ve městě a jeho okolí pro zvýšení jeho rekreační atraktivity pro
obyvatele a návštěvníky
Město Dačice a jeho okolí nabízí atraktivní možnosti pro rozvoj rekreace místních obyvatel a šetrných forem cestovního
ruchu pro návštěvníky. Odpovídající uchopení a rozvoj těchto předpokladů je obsahem této aktivity, a to s důrazem
zejména na přínosy pro místní obyvatele nebo návštěvníky města. Jedná se například o přípravu a realizaci revitalizace
rybniční kaskády v okolí města (potřebné je provést také pozemkové úpravy na druhé straně rybniční kaskády podél
rybničního potoka včetně následného propojení do vycházkového okruhu – existují zde však dosud nevyřešené
majetkové vztahy). Z estetického a rekreačního hlediska je významné rovněž zabývat se postupnou rekonstrukcí a
odbahněním návesních rybníků v místních částech (včetně podpory plnění jejich funkce protipožární ochrany).
Rozvojovým tématem v rámci tohoto opatření je také řešení turistických vazeb směrem k turistické oblasti Česká Kanada
(např. rozvoj cykloturistiky a pěší turistiky ve směru z města do okolí). V rámci aktivity mohou být dále doplněny další dílčí
aktivity.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Věcně příslušné odbory městského úřadu (zejm. Odbor kultury a cestovního ruchu, Odbor správy
majetku, Odbor dotací a investic)

Spolupráce:

-

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- 20 mil. Kč

Výstupy, dopady:

- Vybudované trasy a okruhy pro pěší a cyklisty
- Revitalizované konkrétní lokality ve městě a jeho okolí

Majitelé a správci dotčených nemovitostí
Městské lesy Dačice s.r.o.
Mikroregion Dačicko
Region Renesance
Destinační management Česká Kanada, z.s.
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C.1.2 Revitalizace a šetrné využití veřejných ploch a prostranství ve městě pro rozvoj klidových a odpočinkových
funkcí města
Podstatou je šetrné a efektivní využití (zejména intravilánových) veřejných ploch a prostranství města pro potřeby rozvoje
klidových / odpočinkových a rekreačních zón při současném zachování historických a urbanistických hodnot a
smysluplném využití uličního prostoru. Nedílnou součástí jednotlivých projektů bude vždy aspekt jeho dopadů na místní
klima – např. řešení nakládání s vodním prvkem v intravilánu i extravilánu (využití drážkových vod apod.). Opatření je
zaměřeno zejména na obyvatele města a jeho návštěvníky. Konkrétně se jedná např. o pokračování realizace projektu
v lokalitě Neulingerovy ulice s vazbou na Vokáčovo náměstí (existuje architektonická studie), a to včetně řešení otázek
dopravy v klidu. Dalším vhodným místem pak je lokalita Nivy, kde je do budoucna potřeba (zejména vzhledem k její
poloze mimo centrální části města) řešit občanskou vybavenost včetně tvorby klidových a odpočinkových zón a dalších
obytných funkcí. Dále je potřeba v rámci tohoto opatření pokračovat v postupné revitalizaci hlavního městského náměstí
(včetně optimalizace dopravních vztahů a dalších funkcí tohoto prostoru). V opatření mohou být dále řešeny i další lokality
ve městě a místních částech.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Věcně příslušné odbory městského úřadu (Odbor kultury a cestovního ruchu, Odbor správy
majetku, Odbor dotací a investic)

Spolupráce:

- Majitelé a správci dotčených nemovitostí
- Technické služby Dačice s.r.o.
- Městské lesy Dačice, s.r.o.

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- 20 mil. Kč

Výstupy, dopady:

- Vybudované trasy a okruhy pro pěší a cyklisty
- Revitalizované konkrétní lokality ve městě a místních částech a jeho okolí

C.1.3 Zajištění ochrany a trvale udržitelné péče o veřejnou zeleň
Společným cílem v rámci opatření je zajištění péče o veřejnou zeleň ve městě i v jednotlivých místních částech. Jedná
se při tom jak o zelené plochy, tak o péči o vzrostlou zeleň. Jedním ze základních předpokladů pro zajištění kvalitní péče
bude zpracování pasportu a koncepce rozvoje zeleně, a to včetně vytipování lokalit se zelení, které by mohly vhodným
způsobem plnit funkci rekreace pro místní obyvatele. Rovněž v této oblasti j potřeba sledovat souvislosti realizovaných
projektů s ohledem na dopady na místní klima.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Věcně příslušné odbory městského úřadu (Odbor správy majetku, Odbor dotací a investic)
- Komise místních částí

Spolupráce:

- Technické služby Dačice s.r.o.
- Majitelé a správci dotčených nemovitostí
- Městské lesy Dačice s.r.o.

Termín:

- Pasport a koncepce zeleně (2016-2017)
- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- Neurčeny (dle konkrétních připravovaných akcí / projektů)

Výstupy, dopady:

- Zpracovaný pasport a koncepce zeleně
- Zajištěná celoroční péče o veřejnou zeleň
- Realizace přírodě blízkých opatření v oblast péče o veřejnou zeleň
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C.1.4 Zajištění trvale udržitelného nakládání s odpady
Zajistit další rozvoj a zkvalitňování služeb sběrného dvora pro shromažďování a třídění tzv. velkoobjemového odpadu a
pro shromažďování nebezpečného odpadu, a zejména rozšíření skládky Borek vč. výsadby stromů pro její odstínění.
Součástí opatření je dále vylepšování systému třídění odpadu, doplňování míst pro drobný sběr odpadu a podpora
činností v oblasti osvěty a motivace pro účelné, úsporné a ekologicky šetrné nakládání s odpady.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor životního prostředí

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- FCC Dačice, s.r.o.

Termín:

- 2016-2025

Finance:

- 30 mil. Kč

Výstupy, dopady:

-

Rozšíření sběrného dvora
Linka na separování odpadu
Rozšíření skládky Borek
Řešení systému třídění odpadu a rozvoj systému sběrných míst

C.2 Zlepšení podmínek pro kvalitu bydlení ve městě
Do této priority jsou zařazena opatření, která směřují do oblasti infrastruktury a služeb určených pro rozvoj funkcí bydlení
a jeho kvality. Cílem je připravovat a rozvíjet plochy pro individuální bytovou výstavbu nejen v samotném městě Dačice,
ale také v jednotlivých místních částech a zajistiti tak variabilní nabídku odpovídajících ploch pro bydlení. Cílem je mimo
jiné reagovat na zjištěný problém, kdy zejména mladá generace obyvatel města Dačice má tendenci město po ukončení
studia opouštět a zakládat rodiny v jiných (větších) městech.
Přehled opatření v rámci priority:
C.2.1 Rozšíření nabídky kvalitního bydlení ve městě

C.2.1 Rozšíření nabídky kvalitního bydlení ve městě
Cílem opatření je připravovat a realizovat kroky vedoucí k rozšiřování a zkvalitňování ploch pro bydlení ve městě Dačice
a jeho místních částech. Obsahem tedy bude podpora dílčích kroků v oblasti řešení majetkových vztahů, zainvestování
konkrétních lokalit vymezených územním plánem pro rozvoj funkcí bydlení a s tím související kroky. Na již uskutečněnou
výstavbu v lokalitě Nivy nebo v jihozápadní části města naváží aktivity týkající se přípravy ploch pro bydlení v
severozápadním území města, dále pak např. v lokalitách Pod hasičárnou, rozšíření lokality Za lávkami, Za školou ad.
Přípravu ploch pro bydlení je potřebné řešit rovněž na vhodných místech v místních částech města. Ve městě a místních
částech se nachází (a územním plánem je vymezeno) dostatek rozvojových ploch, problémem je však zejména jejich
majetkoprávní uspořádání a technická vybavenost, které jsou základními předpoklady pro navazující rozvoj individuální
výstavby.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu (zejm. Odbor stavební úřad, Odbor dotací a investic,
Odbor správy majetku)
- Komise místních částí
- Vlastníci dotčených nemovitostí

Termín:

- Průběžně, 2016-2025
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- Neurčeny (dle konkrétních připravovaných akcí / projektů)

Výstupy, dopady:

- Připravené plochy pro rozvoj bydlení ve městě a místních částech
- Zastavení negativního vývoje salda přírůstku obyvatel migrací
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7 D „SPOLUPRÁCE A VEŘEJNÁ SPRÁVA“
Strategický cíl programu:
Zajistit efektivní spolupráci, informovanost a řízený a územně vyvážený rozvoj celého správního území města a rozvíjet
vnější vztahy Dačic.

D.1 Zajištění vyváženého územního rozvoje města a místních částí
Priorita se zaměřuje na rozvoj vhodných forem spolupráce, které přispějí ke zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce
v širokém spektru rozvojových oblastí. Jedná se o spolupráci mezi městem a subjekty působícími ve městě (podnikatelské
subjekty, neziskové subjekty) a zejména o komunikaci s obyvateli města. Jedná se také o spolupráci s okolními obcemi
nebo kooperaci v rámci mikroregionálních uskupení. Společným cílem přitom bude rozvoj infrastruktury a služeb v širším
území doprovázený minimalizací problémů.
Významnou součástí priority je také posilování komunikace a rozvoj spolupráce s místními částmi města a zajištění
stabilizovaného a plošně vyváženého rozvoje celého správního území města. Součástí této spolupráce bude i zajištění
postupného rozvoje infrastruktury a služeb a funkcí bydlení v místních částech města.
Přehled opatření v rámci priority:
D.1.1 Zefektivnění komunikace a spolupráce s místními částmi města Dačice
D.1.2 Podpora rozvoje infrastruktury a funkcí bydlení v místních částech

D.1.1 Zefektivnění komunikace a spolupráce s místními částmi města Dačice
Dílčí kroky realizované v rámci opatření by měly přispět k posílení a zefektivnění spolupráce a komunikace mezi městem
a jeho místními částmi. Základním prvkem by při tom měla být pravidelná výměna informací mezi vedením města a
příslušnými odbory městského úřadu na jedné straně a zástupci komisí místních částí na straně druhé. V konkrétní rovině
se může jednat např. o zajištění přítomnosti zástupce občanské komise i zástupce města při zahajování a předávání
investičních akcí (staveb) realizovaných v jednotlivých místních částech, díky čemuž bude zajištěn soulad s požadavky
obyvatel dané místní části v kontextu místních podmínek. Dále se může jednat o vzájemnou spolupráci a koordinaci
činností při přípravě a provádění údržbových prací na územích místních částí (např. sečení, odhrnování sněhu, úklidové
práce apod.) nebo spolupráci města a místních částí v oblasti tvorby ročních rozpočtů města (snaha o dosažení
transparentního a spravedlivého systému financování rozvoje všech místních částí).
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města

Spolupráce:

-

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- Neurčeny

Výstupy, dopady:

- Stabilizace územního rozvoje místních částí
- Efektivní a pravidelná spolupráce s minimalizací problémů v oblasti koordinace aktivit
prováděných v místních částech, efektivní a účinná výměna informací

Komise místních částí
Věcně příslušné odbory Městského úřadu
Technické služby Dačice
Další organizace zřizované a zakládané městem
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D.1.2 Podpora rozvoje infrastruktury a funkcí bydlení v místních částech
Cílem je zajištění vyváženého územního rozvoje všech místních částí města Dačice, a to v souladu s jejich konkrétními
potřebami při současném zohlednění vyváženosti dostupných zdrojů. Jednou ze základních podmínek pro rozvoj všech
funkcí těchto sídel je dokončení výstavby a provádění obnovy (modernizace, rekonstrukce) technické a dopravní
infrastruktury. V oblasti rozvoje funkcí bydlení se pak jedná např. o proces přípravy ploch (stavebních parcel) v místních
částech pro bytovou výstavbu. Dopady na kvalitu územního rozvoje pak budou mít také opatření týkající se kvality
veřejných ploch (postupně prováděné rekonstrukce vodních ploch v místních částech - včetně ploch s funkcí požárních
nádrží nebo příprava pasportu zeleně a vzrostlé zeleně pro území místních částí).
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města

Spolupráce:

- Komise místních částí
- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Další organizace zřizované a zakládané městem

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- Neurčeny
- Dle konkrétních investičních akcí

Výstupy, dopady:

-

Připravené plochy pro navazující rozvoj funkcí bydlení
Zajištěná průběžná údržba veřejných ploch a prostranství s plošnou vyvážeností
Zpracované pasporty zeleně a vzrostlé zeleně pro území místních částí města
Zabránění vzniku separovaných či neudržovaných lokalit

D.2 Zefektivnění řízení města a rozvoj kvality veřejné správy
Tato priorita obsahuje skupinu opatření, jejichž společným cílem je zlepšovat a zefektivňovat existující i budoucí formy
řízení, plánování a hodnocení rozvoje města v nejrůznějších oblastech. Ať už je to strategické či územní plánování, vždy
je předpokladem jeho úspěšného rozvoje aktivní zapojování místní komunity a občanů, sledování aktuálních a rozhodných
trendů a jejich účinné promítnutí do programových dokumentů a aktivit města. Významnou součástí priority je i pokračování
a další rozvoj nástrojů uplatňovaných v rámci aktivit Místní agendy 21 nebo aktivit v rámci Zdravého města.
Nedílnou součástí priority je také podpora aktivit zaměřených na zefektivňování výkonu služeb veřejné správy a jejich
přibližování občanovi (plnění vize tzv. „profesionálně vstřícného úřadu“ a aplikace „proklientského“ přístupu při vyřizování
životních situací).
Přehled opatření v rámci priority:
D.2.1 Systémová koordinace a řízení rozvoje města v souladu s cíli strategického a územního plánování
D.2.2 Zefektivnění výkonu služeb veřejné správy
D.2.3 Posilování a rozvoj spolupráce na místní, regionální a přeshraniční úrovni

D.2.1 Systémová koordinace a řízení rozvoje města v souladu s cíli strategického a územního plánování
Cílem opatření je zajistit koordinovaný a systémově řízený rozvoj města, a to včetně jeho střednědobého a dlouhodobého
plánování. Hlavním prostředkem pro plnění tohoto cíle je realizace úkolů vyplývajících ze SPRM. Předpokladem je také
jeho pravidelná aktualizace v návaznosti na měnící se potřeby a požadavky v území. Dalším nezbytným předpokladem
pro plnění aktivity je plnění úkolů v oblasti územního plánování. Nezbytným předpokladem pro efektivní programové řízení
rozvoje města je rovněž adekvátní zapojení veřejnosti a místních subjektů do strategického plánování, veřejného dění a
rozhodování. To je možné např. prostřednictvím realizace dílčích aktivit a projektů na úrovni programu Místní agendy 21
(plnění cílů trvale udržitelného rozvoje) nebo kroky realizovanými v rámci cílů Zdravého města (vytváření kvalitního a
příjemného místa/města pro život na základě dohody a komunikace s jeho obyvateli). Dalšími prostředky pak mohou být
také ankety, organizování veřejných projednání, připomínkování projektů připravovaných městem, zvyšování
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informovanosti obyvatel prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí apod. Významné bude rovněž pokračovat
v posilování komunikace mezi městem a zástupci místního podnikatelského a neziskového sektoru.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Partneři města v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR
- Podnikatelské subjekty, školy, neziskové organizace apod.

Termín:

-

Finance:

- Neurčeny

Výstupy, dopady:

-

Průběžně, 2016-2025
Aktualizace SPRM v pravidelných intervalech (každoroční)
Příprava nového SPRM pro další programové období – po roce 2025
Územně plánovací dokumentace v termínech dle platných předpisů
Pravidelně aktualizovaný SPRM
Konkrétní uskutečněné aktivity SPRM dle jeho realizačního plánu
Konkrétní uskutečněné projekty a aktivity v rámci plnění cílů MA 21 a Zdravého města
Územně plánovací dokumentace odpovídající aktuálním potřebám obyvatel a místních subjektů
Uskutečněné konkrétní akce se zapojením veřejnosti (projednání, ankety, připomínkování atd.)

D.2.2 Zefektivnění výkonu služeb veřejné správy
Obsahem opatření je realizace kroků vedoucích k plnění vize tzv. „profesionálně vstřícného úřadu“ (profesionalita je naší
nejvyšší metou, při jejím dosahování však nesmíme zapomínat na to, že jsme zde především pro to, abychom byli vstřícní
a zdvořilí k lidem a efektivně využívali zdroje, které máme k dispozici)
Cílem tedy bude hledání a efektivní využívání nástrojů pro zvyšování kvality výkonu veřejné správy včetně úkolů na úrovni
strategického řízení. Významným úkolem je v této oblasti zejména řízení kvality lidských zdrojů (vzdělanost, odborná
vybavenost, vstřícnost) a využívání moderních informačních a komunikačních technologií a metod pro zvyšování rychlosti
a pružnosti výkonu těchto činností. Hlavním výstupem opatření bude komplex kvalitních služeb veřejné správy v podobě
dynamicky fungujícího městského úřadu (s efektivním systémem řízení a klientsky orientovaným přístupem).
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města

Spolupráce:

- Všechny odbory Městského úřadu
- Organizace zřizované a zakládané městem
- Komise místních částí

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- Neurčeny

Výstupy, dopady:

- Efektivní činnost celého úřadu
- Minimalizace stížností, výskytu problémů

D.2.3 Posilování a rozvoj spolupráce na místní, regionální a přeshraniční úrovni
Obsahem opatření bude zajištění rozvoje různých forem kooperace, které přispívají k upevňování a posilování pozice
města v existujících platformách či uskupeních spolupráce. Na místní či mikroregionální úrovni se jedná především o
společné projekty s okolními městy a obcemi, zastávání aktivní role ve svazcích a sdruženích, ve kterých je město členem
atd. Aktivní roli bude město zastávat i v oblasti přípravy studií a koncepčních materiálů na regionální úrovni a rovněž
v otázkách rozvoje přeshraniční spolupráce.
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Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor vnitřních věcí

Spolupráce:

- Členské obce a subjekty dotčených spolků, sdružení apod.
- Organizace zřizované a zakládané městem

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- Neurčeny

Výstupy, dopady:

- Realizované konkrétní společné projekty / aktivity na místní, regionální či přeshraniční úrovni
- Aktivní a viditelné zapojení města či jeho organizací do kooperujících sítí
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8 E „DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA“
Strategický cíl programu:
Zajistit bezpečné, kvalitní a kapacitně dostatečné dopravní napojení a propojení města a místních částí všemi módy
dopravy a dobudovat kvalitní pokrytí města a místních částí sítěmi technické infrastruktury.

E.1 Optimalizace vnitřních dopravních vztahů města
Obsahem priority je přispět k průběžné obnově, modernizaci a rozšiřování sítě místních komunikací ve městě Dačice a
jeho místních částech. Priorita zahrnuje i zpracování koncepce pro řešení dopravní situace a vztahů ve městě. Opatření
této priority směřují dále do oblasti problematiky související s kapacitou a organizací dopravy v klidu (parkováním). Jedná
se například o zajištění dostatečné kapacity pro parkování (vybudováním záchytného parkoviště) ve vazbě na očekávaný
rozvoj turistických cílů, což přispěje k následnému ulehčení dopravy v centru města.
Přehled opatření v rámci priority:
E.1.1 Zpracování strategie optimalizace a rozvoje dopravy ve městě a zlepšení vnitřního dopravního propojení jednotlivých částí
města
E.1.2 Optimalizace kapacity pro dopravu v klidu
E.1.3 Zlepšování kvality místních komunikací

E.1.1 Zpracování strategie optimalizace a rozvoje dopravy ve městě a zlepšení vnitřního dopravního propojení
jednotlivých částí města
Opatření je zaměřeno na sjednocení postupu města v oblasti rozvoje dopravních sítí a rozvoje dopravy a identifikaci
hlavních problémů dopravy včetně návrhů na jejich řešení. Cílem je vytvoření dopravního generelu města, který stanoví
rámec pro projekty a stavby v oblasti dopravní infrastruktury a také následné plnění jednotlivých úkolů plynoucích z
generelu.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor správy majetku
- Odbor dotací a investic

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Vlastníci a správci komunikací

Termín:

- do 2017 (dopravní generel města)
- 2017-2025 (plnění jednotlivých opatření vyplývajících z generelu)

Finance:

- 200 tis. Kč

Výstupy, dopady:

- Vytvoření dopravního generelu města Dačice
- Optimalizované dopravní vztahy ve městě, zvýšení bezpečnosti dopravy pro všechny její
účastníky

E.1.2 Optimalizace kapacity pro dopravu v klidu
Opatření je zaměřeno na řešení parkování především v centru města. Cílem je zregulovat dopravu ve městě a počet
parkovacích míst a vybudovat záchytné parkoviště v docházkové vzdálenosti do centra a realizovat opatření pro zlepšení
průjezdnosti jednotlivých částí města, kde jsou tyto podmínky vlivem problémů s parkováním zhoršené (zejména sídliště)
– nová značení, nová vymezení míst pro parkování, rozšiřování dotčených komunikací apod. Součástí bude také podpora
rozšíření infrastruktury pro ekologická vozidla umístěním dobíjecích stanic pro elektromobily na vybraných parkovištích.
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Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor správy majetku
- Odbor dotací a investic

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Vlastníci a správci komunikací

Termín:

- Průběžně, 2017-2025

Finance:

- 15 mil. Kč

Výstupy, dopady:

-

Regulace dopravy v centru města
Vybudované záchytné parkoviště nedaleko centra města
Zlepšené podmínky pro parkování v konkrétních lokalitách města
Realizace opatření pro rozvoj elektromobility

E.1.3 Zlepšování kvality místních komunikací
Cílem opatření je systematicky zlepšovat kvalitu místních komunikací ve všech lokalitách města (i jeho místních částech)
včetně související vybavenosti (chodníky, veřejné osvětlení, inženýrské sítě, zeleň ad.) a zlepšovat napojení města na
místní části a okolní obce. Cílem je především vyřešení dopravní situace v ulici Hradecká vč. vybudování chodníku u
Aquaparku, dobudování chodníků ve městě a místních částech, zkapacitnění příjezdových komunikací do průmyslových
oblastí (např. Karlov), zajistit bezpečnost dopravy (např. přemístění autobusové zastávky v ulici Komenského) ad.
Opatření zahrnuje dále aktualizaci pasportu místních komunikací a může být průběžně rozšiřována o další dílčí aktivity.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor správy majetku
- Odbor dotací a investic

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Vlastníci a správci komunikací

Termín:

- Průběžně, 2017-2025

Finance:

- 150 mil. Kč

Výstupy, dopady:

- Rekonstrukce místních komunikací a související infrastruktury
- Aktualizovaný pasport místních komunikací

E.2 Zlepšení vnějšího dopravního napojení města
Priorita je zaměřena na téma zlepšení vnější dopravní dostupnosti města a současně řešení odvedení frekventované
dopravy (zejména tranzitní a nákladní dopravy) z centrálních částí města. Pro ulehčení tranzitní dopravy v centru města
je navrženo řešení v podobě výstavby obchvatu, který je zanesen jak v územním plánu města, tak v Zásadách územního
rozvoje Jihočeského kraje. Konečná verze trasy obchvatu ovšem stále není definována. Varianta řešení by měla být
v souladu se zájmem všech dotčených subjektů - Jihočeského kraje, města Dačice, místních obyvatel a podnikatelů.
Přehled opatření v rámci priority:
E.2.1 Podpora urychlení realizace důležitých dopravních staveb zlepšujících bezpečnost, kapacitu a rychlost vnějšího dopravního
napojení města

E.2.1 Podpora urychlení realizace důležitých dopravních staveb zlepšujících bezpečnost, kapacitu a rychlost
vnějšího dopravního napojení města
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Cílem opatření je hledat řešení pro omezení rostoucí tranzitní dopravy v centru města (především lokalita Palackého
náměstí). Cílem je podpora hledání a přípravy takového řešení dopravní situace, které bude nejpřínosnější pro město a
místní subjekty, zejména varianty obchvatu a jejich zanesení do územní plánovací dokumentace, při současném zajištění
bezpečnosti a eliminaci negativních vlivů dopravy na prostředí ve městě a kvalitu života jeho obyvatel.
Dílčím cílem opatření je rovněž ve spolupráci s místními, regionálními a národními partnery podporovat realizaci projektů
vedoucích ke zlepšení dopravního napojení Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje (rozvoj sítě dálnic
a rychlostních komunikací, silnic vyššího řádu a železničních tratí regionálního a mezinárodního významu).
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Vlastníci a správci komunikací

Termín:

- Průběžně, 2016 – 2025

Finance:

- 500 mil. Kč

Výstupy, dopady:

- Řešení problémů v souvislosti s rostoucí tranzitní dopravou v centru města
- Zvýšení bezpečnosti dopravy a omezování negativních dopadů dopravy na prostředí města a jeho
obyvatele
- Zlepšení dostupnosti a vnějšího dopravního napojení města
- Změna územně plánovací dokumentace kraje a města

E.3 Zlepšení podmínek pro nemotorové formy dopravy
Cílem této priority je zejména tvorba bezpečných a současně atraktivních pěších stezek, cyklostezek a cyklotras
v intravilánu města a jeho spádovém území. Základním předpokladem pro realizaci systémového rozvoje této formy
dopravy je začlenění této problematiky do dopravního generelu města. Ve vazbě na tento strategický koncepční dokument
pak bude probíhat příprava a realizace jednotlivých investičních akcí.
Přehled opatření v rámci priority:
E.3.1 Rozvoj cyklistické a pěší dopravy

E.3.1 Rozvoj cyklistické a pěší dopravy
Opatření je zacíleno na rozvoj cyklistické a pěší dopravy na území města s návrhy vedení samostatných cyklostezek,
cyklotras a pěších tras, a komplexním řešením této problematiky. Cílem je zapracovat řešení cyklistické a pěší dopravy
do plánovaného dopravního generelu města. Součástí bude také prioritizace nebezpečných míst křížení cyklistické/pěší
trasy s ostatními formami dopravy a následně realizování konkrétních opatření pro jejich eliminaci.
Součástí je pak také příprava a realizace nových cyklostezek a cyklotras a pěších tras na území města a v jeho okolí dle
zpracovaného dopravního generelu (např. cyklotrasa Telč - Dačice - Slavonice, stezka pro pěší/cyklisty podél řeky
Moravské Dyje a její napojení na autobusové nádraží, stezka pro pěší/cyklostezka v okolí rybniční kaskády aj. mohou být
doplněny). Opatření také počítá s pořízením doplňujícího vybavení cyklostezek vč. nabíjecích stanic na elektrokola.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor dotací a investic
- Odbor správy majetku

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Mikroregion Dačicko a další relevantní mikroregionální uskupení
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- Nadace Jihočeské cyklostezky, Jihočeský kraj
Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- 40 mil. Kč

Výstupy, dopady:

- Sjednocení priorit v oblasti rozvoje cyklistické a pěší dopravy
- Vybudování konkrétních nových úseků cyklostezek, cyklotras a pěších tras

E.4 Zajištění optimálního pokrytí města vodohospodářskou, energetickou a ICT
infrastrukturou
Priorita je zaměřena na podporu zajištění a rozvoje vybavenosti města technickou infrastrukturou s důrazem zejména na
rekonstrukci vodovodů a kanalizací v intravilánu města a jeho místních částech a rozšíření ekologických forem vytápění a
snížení energetické náročnosti veřejných budov v majetku města. Modernizace a rozvoj těchto sítí má rovněž pozitivní
dopad na životní prostředí ve městě.
Přehled opatření v rámci priority:
E.4.1 Zlepšení čištění odpadních vod
E.4.2 Zlepšení zásobování města pitnou vodou
E.4.3 Podpora využívání a rozšiřování ekologicky šetrných způsobů vytápění a snižování energetické náročnosti budov
E.4.4 Zajištění vyššího využití informačních a komunikačních technologií zvyšováním jejich dostupnosti

E.4.1 Zlepšení čištění odpadních vod
Opatření je zaměřeno na řešení likvidace odpadních vod na území města a v místních částech, rekonstrukce a posílení
existujících kanalizačních sběračů, dobudování kanalizačních sběračů pro podchycení odpadních vod v dalších lokalitách
města, kde doposud chybí a zavedení systémů oddělování splaškových a srážkových vod.
Součástí opatření je také zpracování koncepce hospodaření s vodami, která by měla vytvořit obecný rámec pro celou
problematiku a její budoucí rozvoj.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Vedení města
Odbor správy majetku
Odbor dotací a investic
Odbor životního prostředí

Příprava a
realizace:

-

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- ČEVAK a.s.

Termín:

- Průběžně, 2016-2020

Finance:

- 70 mil. Kč (odhad)

Výstupy, dopady:

-

Řešení likvidace odpadních vod (splaškové kanalizace, ČOV)
Dobudování chybějících kanalizačních sběračů
Zajištění efektivního oddělování splaškových a srážkových vod
Vznik koncepce hospodaření s vodami

E.4.2 Zlepšení zásobování města pitnou vodou
Obsahem opatření je rekonstrukce skupinového vodovodu Landštejn a jeho rozšíření do místních částí, zajištění údržby
a rekonstrukce stávajících a budování nových přiváděcích vodovodních řadů a příprava a realizace projektů pro propojení
zásobovacího systému hlavními vodovodními řady.
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Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor správy majetku
- Odbor dotací a investic

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- ČEVAK a.s.
- DSO Vodovod Landštejn a DSO Vodovod Řečice

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- 35 mil. Kč (odhad)

Výstupy, dopady:

- Zajištění zásobování města a místních částí pitnou vodou

E.4.3 Podpora využívání a rozšiřování ekologicky šetrných způsobů vytápění a snižování energetické náročnosti
budov
Cílem opatření je podpora využití ekologických a alternativních způsobů vytápění (tepelná čerpadla, solární energie,
biomasa, ekologické formy CZT apod.) včetně šíření osvěty a realizování opatření pro maximalizaci energetických úspor
veřejných budov v majetku města (zlepšení tepelných vlastností objektů aj.). Cílem je přitom nejen úspora nákladů, ale
také minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. V částech města pokrytých CZT bude podporováno jeho další
rozšiřování. Lokální využití alternativních zdrojů je pak vhodné rozvíjet v případech, kdy to představuje ekonomicky a
ekologicky výhodnou variantu.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Vedení města
Odbor správy majetku
Odbor dotací a investic
Odbor správy budov

Příprava a
realizace:

-

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Podnikatelské subjekty v dané oblasti

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- Neurčeny (dle konkrétních připravovaných akcí /projektů)

Výstupy, dopady:

- Energetické úspory budov, šíření osvěty
- Minimalizace negativních dopadů výroby a distribuce tepelné energie na životní prostředí

E.4.4 Zajištění vyššího využití informačních a komunikačních technologií zvyšováním jejich dostupnosti
Obsahem tohoto opatření je postupný rozvoj metropolitní sítě a služeb, které prostřednictvím této sítě poskytuje koncovým
uživatelům (zejména vysokorychlostní internet a další služby). V návaznosti na oblast rozvoje technické infrastruktury je
cílem této části SPRM rovněž podpora rozšiřování ICT infrastruktury související s průběžně vznikajícím komunitně
správním centrem města Dačice. Součástí opatření je také podpora dalších služeb v oblasti ICT (např. rozvoj pasportizace
městského majetku, digitalizace dat apod.). Cílem je rovněž podpořit zachování a rozvoj zapojení města Dačice a místních
subjektů a obcí mikroregionu do informačních systémů na vyšší úrovni (mikroregionální, regionální, státní či evropská
úroveň).
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Útvar tajemníka
- Odbor správy majetku
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Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu

Termín:

- 2016-2025, rozvoj ICT s průběžně vznikajícím komunitně-správním centrem (2020–2030)

Finance:

- Neurčeny (dle konkrétních projektových záměrů)

Výstupy, dopady:

- Rozšíření služeb poskytovaných městem a zvýšení dostupnosti služeb ICT pro jejich uživatele
- Zajištění chodu a správy ICT v rámci komunitně správního centra
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9 F „BEZPEČNOST MĚSTA“
Strategický cíl programu:
Udržet bezpečnost ve městě a zajistit odpovídající připravenost pro předcházení a řešení krizových situací.

F.1 Rozvoj opatření pro udržení a zvyšování bezpečnosti města
Obsahem priority je řešení problematiky bezpečnosti ve městě. Zde je jednou z cest podpora dalšího rozvoje činnosti
Městské policie Dačice, která je společně s Policií ČR důležitou součástí systému prevence, bezpečnosti a ochrany
veřejného pořádku. Činnost městské policie je patronátem zajištěna rovněž na území místních částí.
Další součástí priority je zajištění ochrany obyvatel města, veřejného a soukromého majetku a také zajištění ochrany
životního prostředí před hrozbou krizových situací, tedy zajištění kvalitního a funkčního systému v rámci krizového řízení.
Součástí je dále například řešení otázek dopravně-inženýrských a jiných opatření nutných pro zajištění bezpečné
průjezdnosti města vozidly složek IZS.
Přehled opatření v rámci priority:
F.1.2 Zajištění podmínek pro bezpečné bydlení ve městě

F.1.2 Zajištění podmínek pro bezpečné bydlení ve městě
Opatření směřuje do oblasti zvyšování bezpečnosti pro život v celém správním území města. Město Dačice je
zřizovatelem městské policie, přičemž její činnost, zázemí i personální stavy byly v posledních letech rozšířeny.
Předmětem tohoto opatření je pak zajištění jejího dalšího fungování a rozvoje ve prospěch udržení a posilování
bezpečnosti a pořádku ve městě i místních částech.
Přestože v oblasti bezpečnosti a kriminality nejsou ve městě Dačice v posledních letech zásadní problémy, je v rámci této
aktivity navržen také postupný rozvoj městského kamerového (nebo jiného bezpečnostního) systému, který může
významně přispět k dalšímu zvýšení bezpečnosti obyvatel, ochrany veřejného i soukromého majetku a udržování pořádku
ve městě.
Součástí daného opatření je dále i podpora další důležité oblasti, která má vliv na bezpečnost života ve městě, a to
průjezdnost ulic – především ve vztahu k zajištění jejich průjezdnosti vozidly složek IZS. Tato oblast souvisí s otázkami
kvality vnitřních dopravních vztahů ve městě, zejména pak s dopravou v klidu a je potřeba ji řešit koncepčně na úrovni
celého města (řešením by mohla být např. výstavba parkovacího domu v místě větší koncentrace automobilů - sídliště nebo vytipování lokalit pro zřízení záchytných parkovišť mimo centrum města, popř. prověřování jiných režimů využití
stávajících parkovacích ploch).
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Komise místních částí
- Městská policie

Spolupráce:

-

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- Neurčeno

Výstupy, dopady:

- Zajištěné (materiálně, technicky a personálně) fungování a rozvoj činnosti městské policie
- Zřízený kamerový systém ve městě
- Zajištěná dobrá průjezdnost ulic města pro vozidla složek IZS

Městská policie Dačice
Obvodní oddělení Policie ČR Dačice
Věcně příslušné odbory Městského úřadu
Relevantní složky IZS
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F.2 Zajištění ochrany obyvatel, majetku a životního prostředí města
Priorita je zaměřena na řešení otázek souvisejících se zajištěním bezpečnosti města v oblasti krizového řízení a řešení
mimořádných událostí. Jednou ze zásadních oblastí je v tomto ohledu protipovodňová ochrana. Součástí priority je i
podpora činnosti a rozvoje zázemí všech relevantních složek zapojených do této oblasti.
Přehled opatření v rámci priority:
F.2.1 Rozšíření systému protipovodňové ochrany města a posílení ochrany města před následky povodní
F.2.2 Zabezpečení odpovídajícího krizového řízení pro ochranu města

F.2.1 Rozšíření systému protipovodňové ochrany města a posílit ochranu města před následky povodní
Cílem opatření je komplexní řešení protipovodňové ochrany města (především v oblastech Homolkova mlýna a okolí
Penny Marketu). Opatření je možné rozšířit pro další rizikové oblasti.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor dotací a investic
- Útvar tajemníka

Spolupráce:

- Věcně příslušné odbory Městského úřadu
- Majitelé a správci vodních toků a ploch

Termín:

- průběžně, 2016-2025

Finance:

- 500 tis. Kč

Výstupy, dopady:

- Zpracovaná koncepce protipovodňové ochrany města
- Zajištěná protipovodňová ochrana konkrétních lokalit

F.2.2 Zabezpečení odpovídajícího krizového řízení pro ochranu města
Obsahem je zajištění průběžného plánování a přípravy na předcházení a řešení výskytu mimořádných událostí a
krizových situací s cílem zajištění ochrany obyvatel, majetku a krajiny.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města a relevantní složky IZS vyšší úrovně
- Útvar tajemníka

Spolupráce:

-

Termín:

- průběžně, 2016-2025

Finance:

- neurčeny

Výstupy, dopady:

- Zajištěná průběžná ochrana správního území města
- Zlepšená připravenost na předcházení a řešení krizových situací

Městská policie Dačice
Obvodní oddělení Policie ČR Dačice
HZS, SDH, ZZS
Věcně příslušné odbory Městského úřadu
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10 G „SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE“
Strategický cíl programu:
Udržet a dále rozvíjet nabídku služeb v sociální oblasti a v oblasti zdravotnictví v souladu s potřebami místních obyvatel.

G.1 Udržení stávajícího systému sociálních služeb
Hlavním smyslem této priority je zajistit a udržovat nabídku kvalitních služeb v sociální oblasti (tzn. jak služeb
poskytovaných dle zákona o sociálních službách, tak služeb souvisejících / doprovodných) v takovém rozsahu a kvalitě,
aby mohly být uspokojovány aktuální potřeby všech cílových skupin těchto služeb ve městě a jeho spádovém území.
Základním předpokladem pro zjišťování těchto potřeb a plánování jejich optimálního uspokojování je proces komunitního
plánování, který ve městě dlouhodobě probíhá. Cíle a opatření hlavního strategického dokumentu určujícího směry
zajištění těchto služeb je potřeba kromě jejich plnění monitorovat a aktualizovat.
Priorita obsahuje rovněž aktivity zaměřené na vyhledávání a zajišťování nových potřebných služeb v sociální oblasti.
Cílem je reagovat na měnící se potřeby a požadavky cílových skupin. Vzhledem k nutnosti vícezdrojového financování
služeb v sociální oblasti je součástí opatření i aktivita zaměřená na podporu grantové politiky města v této oblasti, a to
včetně jejího dalšího rozvoje v reakci na aktuální vývoj potřeb cílových skupin. Nedílnou součástí priority je také postupné
dosahování bezbariérové dostupnosti služeb a objektů ve městě tak, aby byla zajištěna jejich bezproblémová dostupnost
při všechny skupiny obyvatel. Celkový rozvoj služeb v sociální oblasti je pak vhodné koordinovat nejen z pohledu
samotného města, ale rovněž na úrovni širšího spádového území.
Přehled opatření v rámci priority:
G.1.1 Udržení odborného sociálního poradenství
G.1.2 Udržení stávajících služeb sociální péče
G.1.3 Udržení stávajících služeb sociální prevence

G.1.1 Udržení odborného sociálního poradenství
Hlavním cílem tohoto opatření je udržet nabídku odborného sociálního poradenství ve městě Dačice a na Dačicku. Služba
je zaměřená především na protidrogovou problematiku, problémové uživatele drog. Poradenství je poskytováno i dalším
skupinám osob v nepříznivé sociální situaci.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Odbor sociálních věcí

Spolupráce:

-

Termín:

- Průběžně v návaznosti na referenční období KPSS

Finance:

- Cca 350-500 tis. Kč (roční provozní náklady)

Výstupy, dopady:

- Udržení odborného sociálního poradenství v požadované kapacitě

Metha, z.ú. (případně další poskytovatel)
Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
Další subjekty podílející se na procesu KPSS - organizace, úřady, školy, lékaři
Města a obce v rámci ORP Dačice

G.1.2 Udržení stávajících služeb sociální péče
Opatření se zaměřuje na udržení nabídky služeb sociální péče ve městě / na Dačicku. Konkrétně se jedná o udržení
dostupnosti pečovatelské služby, služby domovy pro seniory, osobní asistence, terénních odlehčovacích služeb, sociální
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služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (sociální lůžka v nemocnici) a od roku 2019 také provozu denního
stacionáře a chráněného bydlení.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Odbor sociálních věcí

Spolupráce:

- Poskytovatelé uvedených sociálních služeb Další poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
- Další subjekty podílející se na procesu KPSS
- Města a obce v rámci ORP Dačice

Termín:

- Průběžně v návaznosti na referenční období KPSS

Finance:

- Dle typů jednotlivých služeb (viz Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na
období 2020 – 2022

Výstupy, dopady:

- Udržení řešených stávajících služeb sociální péče

G.1.3 Udržení stávajících služeb sociální prevence
V rámci opatření se předpokládá realizace aktivit, které povedou k zajištění dalšího fungování služeb sociální prevence
(azylového bydlení pro rodiny s dětmi, terénních programů, terapeutické komunity, sociální rehabilitace, rané péče,
sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, krizové pomoci, tlumočnických služeb,
intervenčního centra a sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením).
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Odbor sociálních věcí

Spolupráce:

-

Termín:

- Průběžně v návaznosti na referenční období KPSS

Finance:

- Dle typů jednotlivých služeb (viz Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na
období 2020 – 2022

Výstupy, dopady:

- Udržení řešených stávajících služeb sociální prevence

Poskytovatelé uvedených sociálních služeb
Poskytovatelé dalších sociálních a souvisejících služeb
Další subjekty podílející se na procesu KPSS
Města a obce v rámci ORP Dačice

G.2 Rozvoj sociálních služeb
Cílem tohoto opatření je řešení nedostatků identifikovaných v rámci procesu KPSS, a to prostřednictvím rozvoje kapacit
odborného sociálního poradenství a konkrétních služeb sociální péče a sociální prevence.
Přehled opatření v rámci priority:
G.2.1 Rozvoj odborného sociálního opatření
G.2.2 Rozvoj služeb sociální péče
G.2.3. Rozvoj služeb sociální prevence

G.2.1 Rozvoj odborného sociálního opatření
Obsahem opatření je obnovení služby odborné sociální poradenství (občanské poradny) na kontaktním místě v Dačicích,
které bylo zrušeno v roce 2017. Poradna poskytuje rady, informace, aktivní pomoc a asistenci lidem, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. O službu je vykazován rostoucí zájem, proto je cílem její obnovení.
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Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Odbor sociálních věcí

Spolupráce:

-

Termín:

- Průběžně v návaznosti na referenční období KPSS

Finance:

- Cca 180-200 tis. ročně (provozní náklady)

Výstupy, dopady:

- Rozšíření kapacity služby odborné sociální poradenství (0,2 úvazku)

Poskytovatelé uvedených sociálních služeb
Další poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
Další subjekty podílející se na procesu KPSS - organizace, úřady
Města a obce v rámci ORP Dačice

G.2.2 Rozvoj služeb sociální péče
Plánem opatření je zajištění navýšení kapacity sociální služby osobní asistence v souvislosti s potřebami cílové skupiny
uživatelů a zajištění rozšíření sociální služby pečovatelská služba do míst, kde jsou potenciální uživatelé.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Odbor sociálních věcí

Spolupráce:

- Osobní asistence - Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava – Osobní asistence Dačice
(případně další poskytovatel)
- Pečovatelská služba – relevantní poskytovatelé sociálních služeb Školy, poskytovatelé sociálních
a doprovodných služeb
- Další subjekty podílející se na procesu KPSS
- Města a obce v rámci ORP Dačice

Termín:

- Průběžně v návaznosti na referenční období KPSS

Finance:

- Cca 468 tis. Kč/rok (osobní asistence)
- Neurčeno (pečovatelská služba)

Výstupy, dopady:

- Navýšená kapacita sociální služby osobní asistence (10 uživatelů), navýšená kapacita sociální
služby pečovatelská služba

G.2.3. Rozvoj služeb sociální prevence
Opatření se zaměřuje na zajištění dlouhodobého úkolu stanoveného již v předchozích verzích KPSS, a to zřízení služby
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Další součástí opatření je i záměr navýšení kapacity sociálně terapeutické dílny,
která vychází z aktuálních potřeb cílové skupiny, která tuto službu využívá.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Odbor sociálních věcí

Spolupráce:

- Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
- Další subjekty podílející se na procesu KPSS - organizace, úřady, rodiny osob se zdravotním
postižením
- Města a obce v rámci ORP Dačice

Termín:

- Průběžně v návaznosti na referenční období KPSS

Finance:

- Cca 204 tis. Kč/rok (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež)
- Cca 1.145 Kč/rok (navýšená kapacita sociálně terapeutické dílny)
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- Zřízení sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
- Navýšení kapacity sociální služby sociálně terapeutické dílny

G.3 Zajištění doprovodných oblastí
Doprovodné služby vhodně doplňují služby sociální a pomáhají zkvalitňovat život lidí ohrožených sociálním vyloučením.
Záměrem této priority je udržet a rozvíjet nabídku těchto důležitých služeb na území města Dačice a celém správním
území ORP Dačice.
Přehled opatření v rámci priority:
G.3.1 Doprovodné služby pro seniory a osoby se ZP
G.3.2 Prevence nežádoucích jevů
G.3.3 Podpora sociálního začleňování

G.3.1 Doprovodné služby pro seniory a osoby se ZP
V rámci tohoto opatření jsou řešeny úkoly zaměřené na podporu dostupnosti bytů zvláštního určení, zřizování dalšího
vhodného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením, podporu života v přirozeném prostředí, udržení domácí
ošetřovatelské péče, udržení činnosti organizací podporujících seniory a osoby se zdravotním postižením, odstraňování
architektonických bariér, zajištění dostupnosti půjčovny kompenzačních pomůcek a poradny pro pečující, podporu
dostupnosti mobilního hospice, hledání možností pro zřízení pobytové hospicové péče, zajištění krizových tlačítek pro
seniory nebo hledání možností pro zajištění taxi pro seniory.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Odbor sociálních věcí

Spolupráce:

-

Termín:

- Průběžně v návaznosti na referenční období KPSS

Finance:

- Dle typů jednotlivých služeb (viz Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na
období 2020 – 2022

Výstupy, dopady:

- Udržení a další rozvoj doprovodných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytovatelé uvedených doprovodných služeb
Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
Další subjekty podílející se na procesu KPSS
Města a obce v rámci ORP Dačice

G.3.2 Prevence nežádoucích jevů
Opatření je zaměřeno na udržení a rozvoj možností pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Stávající nabídku je potřeba
udržet, podporovat a doplňovat. Správné využití volného času je prevencí proti šíření sociálně patologických jevů a má
vliv na celkovou kvalitu života. Dalšími aktivitami pro naplnění opatření jsou například specifická prevence pro školy a
podpora rodin, podpora činnosti Městské policie Dačice, pořádání výchovně rekreačních táborů, udržení pedagogickopsychologické poradny, udržení pobočky insolvenčních správců, udržení dostupnosti střediska výchovné péče, zajištění
školního psychologa, výstavba nového Domu dětí a mládeže v Dačicích nebo podpora komunitní sociální práce.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Odbor sociálních věcí
- Městská policie Dačice

Spolupráce:

- Obce v ORP, organizace, spolky, sdružení
- Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
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- Další subjekty podílející se na procesu KPSS v ORP Dačice – např. školy, Pedagogickopsychologická poradna, firmy Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola J. Hradec
ad.
Termín:

- Průběžně v návaznosti na referenční období KPSS

Finance:

- Dle typů jednotlivých služeb (viz Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na
období 2020 – 2022

Výstupy, dopady:

- Příprava a realizace konkrétních aktivit na podporu prevence nežádoucích jevů

G.3.3 Podpora sociálního začleňování
Mezi skupiny nejvíce ohrožené z pohledu trhu práce, a tím vystavené vyššímu riziku sociálního vyloučení, patří mimo
jiných osoby se zdravotním postižením a matky s malými dětmi. Cílem opatření je proto vytvářet podmínky pro lepší
slaďování rodinného a pracovního života. Dalším cílem je udržení a rozšiřování dostupnosti vhodných pracovních míst
pro osoby se zdravotním postižením.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Odbor sociálních věcí

Spolupráce:

-

Termín:

- Průběžně v návaznosti na referenční období KPSS

Finance:

- Dle typů jednotlivých služeb (viz Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na
období 2020 – 2022

Výstupy, dopady:

- Relevantní nabídka pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, konkrétní aktivity
v oblasti slaďování rodinného a pracovního života

Otevřená OKNA, z. ú.
Další obce v ORP, organizace, spolky, sdružení
Poskytovatelé dalších sociálních a souvisejících služeb
Školy, zaměstnavatelé ad.

G.4 Průřezová témata
Průřezová témata se zaměřují na podporu publicity procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na území ORP
Dačice a především na publicitu nabídky samotných služeb. Výsledkem by pak měla být aktuální a přehledná
informovanost o celkové situaci a možnostech využití jednotlivých služeb.
Přehled opatření v rámci priority:
G.4.1 Informování o sociálních a doprovodných službách
G.4.2 Udržení procesu plánování sociálních služeb

G.4.1 Informování o sociálních a doprovodných službách
Přestože se situace v posledních letech zlepšuje, stále existují rezervy v informovanosti o sociálních a doprovodných
službách ve městě i celém ORP. Opatření se proto zaměřuje na další rozvoj konkrétních aktivit vedoucích ke zvýšení
informovanosti veřejnosti a především cílových skupin konkrétních služeb. Informace budou dál pravidelně zveřejňovány
a bude nadále zajištěno informování členů místních samospráv.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Odbor sociálních věcí
- Obce v ORP, poskytovatelé sociálních služeb, úřady
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Spolupráce:

- Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
- Další subjekty podílející se na procesu KPSS – např. lékaři, školy, svazy a sdružení, poskytovatelé
doprovodných služeb
- Města a obce v rámci ORP Dačice, Mikroregion Dačicko
- Veřejnost

Termín:

- Průběžně v návaznosti na referenční období KPSS

Finance:

- Neurčeny

Výstupy, dopady:

- Konkrétní aktivity v oblasti posilování informovanosti o sociálních a doprovodných službách se
zaměřením na širokou veřejnost a na municipální sféru

G.4.2 Udržení procesu plánování sociálních služeb
Smyslem opatření je podpořit další fungování a rozvoj procesu komunitního plánování, který významně přispívá k udržení
a rozvoji sociálních a doprovodných služeb. Předpokladem k tomu je udržení a rozvoj spolupráce hlavních skupin
(zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé) za účasti široké veřejnosti. Spolupráci by podpořilo zřízení Komunitního centra, ve
kterém by byly prostory pro sociální a doprovodné služby (viz Opatření B.1.2 Rozšíření infrastrukturní vybavenosti a
zázemí města v oblasti kultury, volného času a komunitního života). Je potřeba udržet činnost organizační struktury,
pravidelně monitorovat plnění plánu a zajistit jeho aktualizaci.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- město Dačice ve spolupráci s obcemi a s organizacemi zaměřenými na strategické plánování a
plánování sociálních služeb
- Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
- Organizace, uživatelé služeb
- , Odbor sociálních věcí

Spolupráce:

- Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
- Další subjekty podílející se na procesu KPSS
- Mikroregion Dačicko, OSV MěÚ Dačice, zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb,
organizace, Jihočeský kraj, MPSV
- Města a obce v rámci ORP Dačice
- Veřejnost

Termín:

- Průběžně v návaznosti na referenční období KPSS

Finance:

- Neurčeny

Výstupy, dopady:

- Udržení a rozvoj spolupráce všech zapojených subjektů
- Monitoring plnění KPSS
- Pravidelná ktualizace KPSS

G.5 Zajištění dostupnosti a kvality zdravotních služeb
Dostupnost zdravotnických služeb představuje jeden z významných ukazatelů kvality života v sídlech. Proto je cílem této
priority zajistit a dále rozvíjet kvalitu těchto služeb pro obyvatele města a širšího okolí. Cílem je také zajistit plošně a časově
vyváženou dostupnost služeb v rámci města.
Dlouhodobý problém, na který se opatření v rámci této priority rovněž zaměřují, představuje omezená a klesající
dostupnost služeb lékařské péče v příhraničních regionech, která je umocněna snižujícím se zájmem o výkon lékařské
praxe ze strany jejích poskytovatelů. Cílem priority je proto hledat takové prostředky a nástroje, které podpoří uchování či
zvýšení dostupnosti těchto služeb ve městě a okolí.
Přehled opatření v rámci priority:
G.5.1 Udržení a rozvoj dostupnosti zdravotních služeb ve městě a spádovém území
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G.5.1 Udržení a rozvoj dostupnosti zdravotních služeb ve městě a spádovém území
Cílem opatření je vyvíjet kroky vedoucí k zajištění dostupnosti a kvality potřebných zdravotních služeb a infrastruktury pro
občany města a spádového území.
V rámci opatření je potřeba podpořit také příchod a setrvání lékařů – specialistů i praktických lékařů apod. ve městě (např.
prostřednictvím nabídky vhodných prostor pro výkon praxe, bytů apod.). Město Dačice se dlouhodobě o řešení této
situace snaží (jsou k dispozici byty a v rámci prostor bývalé nemocnice i prostory pro výkon praxe). Přesto je zájem ze
strany lékařů o výkon praxe ve městě a celém příhraničním regionu malý. Problémem je i (ne)probíhající generační
obměna lékařů (problém může nastat např. u zubních lékařů i u obvodních lékařů). Slabou stránkou je také dostupnost
dalšího zdravotnického personálu (např. zdravotní sestry). V rámci opatření je vhodné zabývat se i optimalizací časové
dostupnosti služeb ve městě (např. služby lékáren, LSPP, jejich návaznosti apod.). Samostatným tématem pak je řešení
otázky vybavenosti (nejen sociálními, popř. zdravotnickými) službami v lokalitě Nivy.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města, Odbor sociálních věcí

Spolupráce:

- Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
- Města a obce v rámci ORP Dačice

Termín:

- Průběžně, 2016–2025

Finance:

- Neurčeno

Výstupy, dopady:

- Nabídka a struktura zdravotnických služeb ve městě odpovídající potřebám místních obyvatel
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11 H “HOSPODÁŘSTVÍ“
Strategický cíl programu:
Vytvořit ve městě příznivé prostředí pro rozvoj podnikání, které bude podněcovat vznik nových a rozvoj stávajících firem,
které budou ve městě investovat a zaměstnávat obyvatele, a zefektivnit využití potenciálu cestovního ruchu jako nedílné
a významné součásti hospodářství ve městě.

H.1 Zlepšování podmínek pro rozvoj podnikání ve městě
Cílem priority je přispět ke zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit ve městě a jeho okolí. Opatření této priority
směřují do oblastí posilování informovanosti o místních podnikatelských aktivitách, vytváření spolupráce a vazeb mezi
subjekty, které se podílejí na vytváření podmínek pro podnikání a působí na místní trh práce. Součástí je také propagace
místních podnikatelských subjektů. Cílem priority je různými formami přispět ke zvýšení kvality a dostupnosti lidských
zdrojů a pracovní síly.
Přehled opatření v rámci priority:
H.1.1 Zlepšování podmínek pro rozvoj stávajících a nových podnikatelských aktivit ve městě Dačice – zejména rozvojem
komunikace a spolupráce
H.1.2 Podpora propagace místních podnikatelských subjektů a pracovních příležitostí
H.1.3 Podpora dostupnosti pracovní síly odpovídající potřebám místního trhu práce

H.1.1 Zlepšování podmínek pro rozvoj stávajících a nových podnikatelských aktivit ve městě Dačice – zejména
rozvojem komunikace a spolupráce
Opatření je zaměřeno na navázání úzké spolupráce subjektů, které hrají důležitou roli v rozvoji města a celého regionu.
Cílem je iniciovat pravidelné kulaté stoly zástupců samosprávy, MěÚ Dačice, podnikatelské sféry a dalších dotčených
subjektů s cílem definování společných rozvojových problémů a zapojení těchto subjektů do plánování budoucího rozvoje
města a regionu. Cílem je také prohloubení diskuze nad tématy rozvoje podnikatelských aktivit, dostupnosti pracovní síly,
zapojení organizací činných na pracovním trhu (podpora rozšíření nabízených rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích
programů Úřadu práce apod.) a možnostmi podpory rozvoje tradičních hospodářských odvětví (zemědělství, rybářství)
ad. Součástí opatření je i podpora hledání dílčích řešení v otázkách problematiky ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit
ve městě a místních částech.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města

Spolupráce:

-

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- Neurčeny (dle konkrétních připravovaných akcí / projektů)

Výstupy, dopady:

- Spolupráce v otázkách budoucího směřování města, podpora podnikatelských aktivit a lokálního
pracovního trhu

Věcně příslušné odbory Městského úřadu
Podnikatelské subjekty
Organizace činné v regionálním rozvoji (MAS, mikroregion apod.)
Jihočeská hospodářská komora
Úřad práce J. Hradec - dislokované pracoviště Dačice

H.1.2 Podpora propagace místních podnikatelských subjektů a pracovních příležitostí
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Cílem je posílení PR v oblasti podnikání, šíření informací o rozvoji podnikatelských aktivit ve městě a informování o
dostupných pracovních příležitostech. Do opatření budou zapojeny další dotčené subjekty - především Jihočeská
hospodářská komora a Úřad práce. Veřejnost bude s aktualitami z podnikatelské sféry a možnostmi pracovního uplatnění
seznamována např. formou informací zveřejněných v měsíčníku Dačický zpravodaj, dále na webových stránkách města
Dačice, formou katalogů apod. Předpokládá se i navázání spolupráce s dačickou televizí DATEL.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města
- Odbor kultury a cestovního ruchu

Spolupráce:

- Podnikatelské subjekty
- Jihočeská hospodářská komora
- Úřad práce J. Hradec - dislokované pracoviště Dačice

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- Neurčeny (dle konkrétních připravovaných akcí / projektů)

Výstupy, dopady:

- Propagace místních podnikatelských subjektů a pracovních příležitostí

H.1.3 Podpora dostupnosti pracovní síly odpovídající potřebám místního trhu práce
Obsahem opatření je zlepšit provázanost nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce ve městě. Součástí opatření bude
provádění průzkumů potřeb podnikatelů týkajících se požadavků na vzdělávání, analýza dlouhodobé poptávky po
oborech vzdělávání, shromažďování informací o nabídce uchazečů a dostupných pracovních příležitostech ad. Protože
absolventi škol v mnohých případech neodpovídají požadavkům místního trhu práce, je potřeba realizovat opatření pro
navázání spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a podnikatelskými subjekty ve městě a přispět tak ke zvýšení kvality
pracovní síly. Zásadní v tomto ohledu je také práce s rodinami (rodiči dětí). Může být realizováno formou exkurzí
v místních firmách, vytvořením registru absolventů, organizací burzy absolventů a zaměstnavatelů, podporou rozvoje
polytechnického vzdělávání, vzdělávání v oblastech navázaných na trendy Průmyslu 4.0 apod.
Základní rámec pro tvorbu akčního plánu v dílčí strategii/koncepci:
Příprava a
realizace:

- Vedení města

Spolupráce:

-

Termín:

- Průběžně, 2016-2025

Finance:

- Neurčeny (dle konkrétních připravovaných akcí / projektů)

Výstupy, dopady:

- Větší informovanost absolventů o možnostech pracovního uplatnění
- Lepší dosažitelnost pracovní síly pro místní podniky

Věcně příslušné odbory Městského úřadu
Jihočeská hospodářská komora
Úřad práce J. Hradec - dislokované pracoviště Dačice
Zástupci ZŠ, SŠ
Místní podnikatelé
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12 REALIZACE, MONITORING A HODNOCENÍ SPRM
Obecné zásady a doporučení pro hodnocení a aktualizaci SPRM
Práce se Strategickým plánem rozvoje města nekončí jeho zhotovením. Důležitá fáze je spojena právě s obdobím
plnění cílů a opatření, které obsahuje. Přestože SPRM Dačice má nastaveno poměrně dlouhé programové období,
může se stát, že ne všechny aktivity se podaří v plném rozsahu zrealizovat. Během plnění cílů SPRM může také docházet
k nejrůznějším nepředvídatelným změnám a výskytu málo ovlivnitelných externích vlivů, které realizaci cílů SPRM mohou
významně ovlivnit - ať už pozitivním či negativním způsobem. Z těchto důvodů je nutné věnovat také pozornost
pravidelnému monitorování, hodnocení a aktualizaci obsahu SPRM.
Realizaci SPRM je vhodné využít i pro potřeby posílení spolupráce představitelů města a městského úřadu s místními
podnikateli, zástupci neziskového sektoru a občany města. V synergiích s dalšími aktivitami (např. Zdravé město, Místní
agenda 21 apod.) lze plnění cílů SPRM využít i k dalšímu posilování míry zapojení veřejnosti do rozhodování.
Realizace a evaluace SPRM má svůj význam i v oblasti hledání a čerpání vhodných zdrojů pro financování záměrů rozvoje
města a subjektů působících v jeho správním území. Pravidelná revize plnění SPRM pomáhá upřesňovat směřování
konkrétních aktivit a podporuje úsilí v oblasti získávání finančních prostředků na rozvojové projekty z externích zdrojů
(např. zdroje EU, národní či regionální zdroje).
Realizace SPRM
Pro realizaci jednotlivých programů, priorit a opatření SPRM Dačice je navrženo dále uvedené schéma. Základní
komunikační platformou a současně výkonným článkem pro sledování vývoje plnění SPRM a také pro jeho evaluaci
zůstane Řídící skupina. V rámci ŘS mají prostřednictvím garantů zastoupení všechny tematické pracovní skupiny, jejichž
členové se podíleli na přípravě SPRM. Současně jsou jejími členy také zástupci politické reprezentace města, což této
platformě dává možnost diskuse o směřování vývoje města a realizace jednotlivých aktivit SPRM napříč politickým
spektrem.
Tajemník městského úřadu bude jednání Řídící skupiny svolávat cca 1x ročně či dle aktuální potřeby. ŘS ze svého
jednání vyhotoví výstup - zhodnocení plnění aktivit SPRM (obsahující také případné návrhy na změny, doplnění či jiné
úpravy dokumentu SPRM), který bude následně předložen k projednání Radě města. Termín jednání ŘS je vhodné
směřovat do období před přípravou rozpočtu města na následující rok (souvislost s plánováním realizace jednotlivých
aktivit a plánováním výdajů z relevantních veřejných rozpočtů).
Dle potřeby a aktuálnosti je vhodné rovněž zvážit případná setkávání již dříve ustanovených pracovních skupin či
ustanovení nových stálých či dočasných pracovních skupin pro práci na některých dílčích aktivitách, projektech či jejich
souborech.
Realizace Strategického plánu města Dačice bude kromě výše popsané role ŘS vyžadovat také úzkou spolupráci všech
dotčených odborů městského úřadu, ale i dalších veřejných či soukromých partnerů, kteří budou prostřednictvím plnění
některých úkolů do jeho realizace zapojeni. Do realizace jednotlivých projektů mohou podle charakteru konkrétního
záměru vstupovat v různých rolích také subjekty působící mimo řešené území.
Z hlediska způsobů financování obsahu SPRM lze očekávat zejména následující varianty:
1) realizace aktivit / záměrů na základě přímého vyčlenění prostředků z rozpočtu města (realizátorem v takovém
případě je město, popř. jím zřizovaná organizace),
2) podpora konkrétních projektů převážně prostřednictvím grantových / dotačních programů města (rozdělování
prostředků z rozpočtu města různým subjektům dle stanovených pravidel a zaměření podpůrných programů) a
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3) nepřímá podpora projektů, které jsou uskutečňovány jinými subjekty (např. Jihočeským krajem, podnikateli,
neziskovým sektorem apod., a kdy se město nepodílí zpravidla finančně ani realizačně na přípravě a samotné realizaci
projektu, ale pomáhá jej prosazovat, popř. připravuje určité podklady pro jeho následnou realizaci nebo následně zajišťuje
využití služeb/kapacit).
V oblasti financování SPRM bude důležitou oblastí vždy snaha o získání prostředků z externích zdrojů (regionální státní
či EU zdroje).
Aktualizace SPRM
Během fáze realizace SPRM by měla být prováděna pravidelná aktualizace dokumentu, a to v návaznosti na vývoj
v jednotlivých oblastech života a dění ve městě. Aktualizace SPRM by měla být uskutečňována pravidelně min. 1x za 2-3
roky, popř. v návaznosti významné změny týkající se jeho zaměření. Při každé aktualizaci by měly revizí projít všechny
programy SPRM. Úpravy a aktualizaci však v takovém případě vyžaduje rovněž analytická část dokumentu či SWOT
analýzy pro jednotlivé tematické oblasti. V souvislosti s aktualizací celého dokumentu SPRM mohou být případně také
dopracovány další doplňující analýzy či navržena nová opatření.
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