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Strategický
rozvoj
města

Strategické
dokumenty města

Město Zlín má nepřeberné množství strategií, koncepcí a plánů.
Škoda, že nejsou provázané a často nevedou k rozvoji.

Upozorňujeme na ty klíčové:

Strategie
2020

IPRÚ

Strategie
2030

integrovaný plán
rozvoje území

ITI

integrované teritoriální
investice

Co nám vadí?
Město neumí zpracovávat strategie

VIZE ROZVOJE

DATA

JASNÉ CÍLE

co chceme

jaké máme předpoklady
pro dosažení vize

kam jsme schopni dojít
s tím, co máme

POSTUP
K NAPLNĚNÍ

FINANČNÍ PLÁN

PLÁN REALIZACE

jak k cíli dojdeme

co nás to bude stát
a kde na to vezmeme

tým a čas, aneb jak na to,
aby dokument nešel
rovnou do šuplíku

ŽÁDNÝ DOKUMENT MĚSTA DOSUD
TUTO FORMU NEMĚL A NEMÁ
www.zlin21.cz / www.mesto21.cz

STRATEGIE ZLÍN 2020
A ZLÍN 2030
–
–
–

Jedná se o tzv. rozvojové dokumenty – víceleté plány rozvoje města.
Těchto plánů se politici mají držet při všech rozvojových aktivitách města.
Tyto plány pojímají město celkově a navazují na ně všechny dokumentace města.

Jaké mělo město Zlín cíle pro rok 2020?

Strategie 2020 byla schválena dne 13. prosince 2012 usnesením zastupitelstva. Podle ní město
Zlín v roce 2020:
je konkurenceschopným centrem Zlínského kraje
je přirozeným jádrem více než 100tisícové městské aglomerace
má dokončené napojení na páteřní dopravní síť České republiky
má moderní terminál veřejné dopravy
	nabízí vysokou kvalitu života svým obyvatelům ve všech souvisejících oblastech
	
– zaměstnanost a trh práce
– bydlení
– občanská vybavenost
– sociální soudržnost
– bezpečnost
– životní prostředí 

zdroj: Strategie 2020, www.zlin.eu

To se Zlínu moc nepovedlo.
Podívejte se, kde dnes jsme.

AB

DOPRAVA

současná situace v dopravě nereflektuje
ani strategii 2020 ani světový rozvoj
(ICT není základem dopravy, ca 29 km
nepropojených cyklostezek)

ADIO

ÚBYTEK
OBYVATEL

v roce 2018 bylo ve Zlíně
o 363 obyvatel méně než v 2020
(zdroj: CZSO)

BYDLENÍ
stále méně lidí dosáhne na nový byt
(při srovnání Zlína s Českými Budějovicemi
a Olomoucí – viz. Analytik 21 Bydlení)

ŠKOLKY
dostupnost předškolních zařízení je pro
počet dětí ve městě nedostatečná
(viz Analytik 21, Předškolní vzdělávání)

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
investice do životního prostředí jsou jen z 30%
na udržitelný rozvoj (voda, odpad, lesy), zbytek jde
do úpravy zeleně a ZOO
(zdroj: Závěrečné účty Zlín 2012–2018)

Město vytváří novou strategii bez jakékoli reflexe výstupů
té původní.

Kde Zlín udělal chyby?
A jak se z nich poučit?
–
–
–
–
–
–

Jak to vlastně dopadlo opravdu? Co se udělalo dobře a co ne? Proč?
Kde to vázlo? Kde byl problém? Proč nastal?
Kde to fungovalo?
Co pomohlo k realizaci? Co bránilo realizaci?
Jak zjištěné informace využít příště?
Jaké novinky ze světa, okolí, aktuální situace, můžeme použit při tvorbě nové strategie?

Co o ní
víme?

Nová strategie Zlín 2030
–
–
–
–
–

červen 2020 – první jednání koordinačního výboru a pracovních skupin
červen, červenec 2020 – anketní šetření spokojenosti obyvatel města
červenec 2021 – finální podoba strategie
zpracovatel PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. (Ostrava-Hrabůvka)
hodnota zakázky na tvorbu nové strategie – 700 000 Kč

Témata pracovních skupin Strategie 2030:
Kvalita života
Vzdělání
Bezpečnost
Doprava a technická
infrastruktura

Co kritizujeme

Územní plánování
a urbanismus
Vstřícné město
(přizváni zástupci Zlín 21)
Vizionářská skupina
(přizváni zástupci Zlín 21
– činnost ukončena bez výstupu)

Nejasné zadání –
Nejasná východiska –
Absence provázanosti s dalšími strategickými dokumenty města –
Postup práce od začátku nenaplňuje předpoklady kvalitního strategického materiálu –

IPRÚ A ITI

programy, z nichž město může čerpat finance na svůj rozvoj.
Proč je neumí využívat?

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ
(dále jen „IPRÚ“) 2014–2020

PLÁN NA VYUŽITÍ ZDROJŮ Z PROGRAMU
INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE
(dále jen „ITI“) 2021–2027

Popis dokumentu
a jeho významu

–
–
–
–
–

Kolik peněz se
rozděluje

ca 1 mld Kč

ca 1,6 mld Kč

Dosud využito

832 mil Kč

zatím se nečerpá

Jaká byla a je realita
příprav a organizace,
významné
informace:

Národní rozvojové priority:
– Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky;
– Rozvoj páteřní infrastruktury;
– Zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy;
–	Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou
a systému péče o zdraví;
– Integrovaný rozvoj území

Cíle politiky EU v rámci kohezních programů?
– Inteligentnější Evropa
– Nízkouhlíková a zelenější Evropa
– Propojenější Evropa
– Sociálnější Evropa
– Evropa blíž občanům

rozvojový dokument, podle kterého se rozdělovaly finance z Evropské unie
zaměřuje se na specificky vytyčené území – města a obce v jedné „aglomeraci“
na základě zjištěných problémů a potřeb v území stanovuje, co je potřeba dělat
projekty, které jsou podpořeny, mají přispívat k řešení zjištěných problémů
výrazné zaměření na dosažení konkrétních výsledků

Organizační řešení ze strany MMR
Organizační řešení ze strany MMR
–	nové a jiné vymezení území z MMR bez udání důvodů
–	velmi nejasné zdůvodnění vymezení obcí zapojených
pro změnu
do IPRÚ spolu se Zlínem (tzv. zlínská aglomerace)
–	zpoždění ze strany MMR v rámci metodického vedení
–	velmi nejasné nastavení ze strany MMR, program
– Hlavními zdroji dva klíčové operační programy:
nereflektoval potřeby zlínské aglomerace
	
OP Jan Amos Komenský (OP JAK) – věda, výzkum,
– velmi zpožděný postup zahájení činnosti
vzdělávání
–	omezené sektory pro řešení projektů (nezaměstnanost, 	
OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
sociální ochrana, doprava, vzdělávání)
(OP TAK)
– administrativní náročnost
Jak je provázáno
s krajem, státem,
EU?

– reflektuje strategické dokumenty vyšších úrovní (krajů, ČR, EU)
–	provazuje potřeby oblasti s cíli a prioritami kohezní politiky za účelem zajištění spolufinancování z fondů EU
– je metodicky řízen z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Města a obce
zahrnuté v území:

Zlín, Otrokovice, Březnice, Fryšták, Hvozdná, Lípa, Lukov,
Ostrata, Tečovice, Veselá, Želechovice n. D.

Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březová, Březůvky, Dešná,
Držková, Fryšták, Hostišová, Hrobice, Hvozdná, Kašava,
Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Machová,
Mysločovice, Neubuz, Ostrata, Otrokovice, Pohořelice,
Provodov, Racková, Sazovice, Slušovice, Šarovy, Tečovice,
Veselá, Vizovice, Vlčková, Zádveřice-Raková, Zlámanec,
Zlín, Želechovice nad Dřevnicí

Příprava města Zlín
a okolí

Město Zlín bylo připraveno obdobně nevhodně
jako všichni jinde – program byl všude nekvalitně
zorganizován.

Město činí zákonné kroky, účastní se přípravných jednání. Aktivně nespolu-pracuje se stakeholdery a strategii
ITI nemá připravenu. Jiná města přípravy ITI strategie
zahájila v roce 2019

Kolik využil / využije
Zlín

Cca 20 % celé částky přidělené do Zlínské aglomerace
využilo město Zlín (SMZ)

Zlín zatím nemá představu co a za kolik

Co může skrze ITI město Zlín
a jeho okolí získat?
– vše, co souvisí s programem Metropolitní město
–	koordinovaný rozvoj v oblastech vzdělanosti, dopravy, průmyslu
– komplexní zvýšení kvality života obyvatel oblasti
– zvýšení atraktivity Zlína s cílem město pro 100 000 obyvatel co nejdříve

JAK TO FUNGUJE JINDE? A JAK VE ZLÍNĚ?
Ostrava
město Ostrava
budovalo svůj
Strategický plán
ve spolupráci
s představiteli obcí
a stakeholdery
z oblasti, která tvoří
aglomeraci zvanou
Ostravská metropole

Liberec
2019 město Liberec
rozjelo práci
na strategii 2030
v únoru 2019, a to
v koordinaci s městem
Jablonec n. N.
a Libereckým krajem;
města plánují své
strategické materiály
společně

Olomouc
19. 2. 2020 Olomoucká
aglomerace seznámila
členy komise ITI s plánem
na období 2021
Brno
19. 6. 2019 město představilo
kompletní hodnocení průběhu IPRÚ
a plán práce v rámci metropolitní
oblasti Brno s tím, že je nezbytné
zahájit přípravu projektů ihned

www.zlin21.cz / www.mesto21.cz

Zlín
4. 5. 2019 bylo v Radě
města schváleno výběrové
řízení na dodání strategie
ITI za 2 mil. Kč, zastupitelé
dosud nebylo informováni
ani o výstupech IPRÚ,
ani o vizi ITI, ani o vazbě
na strategický rozvoj města;
UTB a další strategičtí
partneři dosud nejsou
systematicky zapojováni

Co kritizujeme?
Městu ujíždí vlak v rámci přípravy strategie ITI!
Není nikde uvedeno, že Plán ITI a Strategie 2030 budou vznikat koordinovaně!
Město má velmi malý tým na řešení tak velké akce – je potřeba jej posílit finančně.
i kapacitně!

Co požadujeme?
Předložení jasného hodnocení Strategie Zlín 2020
Předložení jasného hodnocení IPRÚ do roku 2020
	Předložení detailního kvalitního materiálu o aktuální situaci ve Zlíně, resp. na Zlínsku
ve formě jak dat, tak jejich komentářů s implikacemi pro region
	Ustanovení kvalitního odborného týmu, který bude řešit Strategii Zlín 2030 ve vazbě
na strategii ITI v metropolitním rámci – ve spolupráci s metropolitními stakeholdery
	Do září 2020 by hnutí Zlín 21 uvítalo prezentaci pro členy zastupitelstva ve formátu,
v jakém byla vypracována pro metropolitní oblast Brno – viz inspirace výše (příp. bez
dat, ovšem se specifikací o tom, jaká data je k představení potřeba posbírat)

