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 Projekt byl realizován v rámci 33. výzvy OP Zaměstnanost 

 

 

Prioritní osa  4 Efektivní veřejná správa  

Investiční priorita  4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a 

veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem 

reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy  

Specifický cíl  SC 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména 

prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality 

jejich fungování a snížení administrativní zátěže  

SC 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím 

zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií 

v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona  



Orlová a Petřvald – řídíme strategicky a 

společně 

Předmětem projektu je realizace souboru aktivit zaměřených na rozvoj a 

posílení strategického řízení na MÚ Orlová a na MÚ Petřvald vč. koordinace 

rozvoje těchto obcí. Projekt reaguje na aktuální problémy a zahrnuje aktivity 

pokrývající: 

 rozvoj systému strategického řízení a související vzdělávání, 

 zpracování strategických plánů rozvoje měst Orlové a Petřvaldu,  

 zpracování dílčích strategických dokumentů v oblasti bezpečnosti v Orlové. 

 

Celkový rozpočet projektu je 3.190.565,75 Kč. 

 

 



Orlová a Petřvald – řídíme strategicky a 

společně 

Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění strategického plánování a řízení 

ve městech Orlová a Petřvald a posílení jejich schopnosti reagovat lépe na měnící 

se socioekonomické podmínky a předcházet tak úspěšně jevům a změnám, které 

mohou negativně ovlivnit další rozvoj uvedených měst a jejich občanů.  

 

Cílové skupiny: 

 obce a kraje a jejich zaměstnanci 

 veřejnost 

 volení zástupci územních samosprávných celků 

 

 



Orlová a Petřvald – řídíme strategicky a 

společně 

 Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány: 

 zvýšení důrazu na strategické řízení a plánování a zkvalitnění a zefektivnění plánování a 
řízení rozvojových aktivit ve městech Orlová a Petřvald 

 rozvoj kompetencí vedoucích a klíčových zaměstnanců žadatele a partnera v oblasti 
strategického plánování a řízení 

 příležitost pro města Orlová a Petřvald připravit se co nejlépe na budoucí vývoj vnějších 
podmínek, minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se 
mohou v budoucnosti objevit 

 možnost řešit objektivně identifikované problémy, hrozby a příležitosti v Orlové a Petřvaldu 
dlouhodobě a komplexně - dojde tak ke zpřehlednění a zefektivnění systému financování 
rozvojových aktivit 

 zvýšení informovanosti a transparentnosti o činnosti měst a jejich rozvojových aktivitách 

 zpřehlednění, zefektivnění a zprůhlednění systému podpory prevence kriminality a 
protidrogové politiky na území města Orlové 

 



1.Klíčová aktivita 

Podpora strategického řízení vč. zavedení participativních 

metod práce s veřejností ve městě Orlové 

 1/2017 – 12/2018 (24 měsíců) 

 Vytvoření nové pracovní pozice – Specialista strategického plánování a rozvoje 

 Vzdělávání 2 zaměstnanců MěÚ Orlová – zaměřené na oblast strategického 
plánování a řízení a projektového řízení v rozsahu 40 hodin – rozděleného do 
min. 2 samostatných kurzů 

 Budou vytvořeny 4 pracovní skupiny s cca 10 členy z řad cílové skupiny – min. 
1 intenzivní 2denní výjezdní jednání každé pracovní skupiny realizované mimo 
území města Orlová 

 Odborný workshop zaměřený na problematiku strategického plánování a řízení 
města v rozsahu cca 8hod./účastníka (určený pro radní města, vedoucí 
pracovníky města a vybrané klíčové zaměstnance) 

 Pro posílení v oblasti komunikace mezi úřadem a veřejností bude pořízena 
interaktivní úřední deska s informačním kioskem, která bude také sloužit k 
zjišťování názorů a potřeb občanů města 

 Výstupem klíčové aktivity bude implementovaný a zastupitelstvem města 
schválený Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2017-2033 (dále 
jen SPRM). Součástí tohoto SPRM Orlová bude Akční plán naplňování SPRM 
Orlová na období 2017-2021 vč. strategie využití a čerpání evropských 
strukturálních a investičních fondů. 

 



Město Orlová 

Radnice města Orlová Městský úřad města Orlová 



Interaktivní úřední deska 

s informačním kioskem 



2. Klíčová aktivita 

Zpracování Strategického plánu rozvoje města Petřvaldu 

 
 03/2017 - 05/2018 (15 měsíců) 

 Vzdělávání pro 1 zaměstnance MěÚ Petřvald zaměřené na oblast strategického 

plánování a řízení a projektové řízení v rozsahu 40hodin rozděleného do min. 2 

samostatných kurzů 

 Budou vytvořeny 4 pracovní skupiny s cca 7 členy z řad cílové skupiny minimálně 

1 intenzivní 2denní výjezdní jednání každé pracovní skupiny realizované mimo 

území města Petřvaldu 

 Odborný workshop zaměřený na problematiku strategického plánování a řízení 

města v rozsahu cca 8hod./účastníka (určený pro radní města, vedoucí 

pracovníky města a vybrané klíčové zaměstnance) 

 Výstupem klíčové aktivity bude implementovaný a zastupitelstvem města 

schválený Strategický plán rozvoje města Petřvaldu na období 2017-2030 

(dále jen SPRM). Součástí tohoto SPRM Petřvald bude Akční plán naplňování 

SPRM Petřvaldu na období 2017-2021 vč. strategie využití a čerpání evropských 

strukturálních a investičních fondů. 

 



Radnice města Petřvaldu 



3. Klíčová aktivita 

Zpracování dílčích strategických dokumentů města Orlové 

se zaměřením na oblast bezpečnosti 

 
 07/2017-08/2018 (14 měsíců) 

 Výstupy této klíčové aktivity budou zastupitelstvem města schválené a 

implementované strategické dokumenty: 

 1.Integrovaná strategie bezpečnosti města – včetně protidrogové 

strategie a preventivních programů zaměřených na snižování 

kriminality 

 Cílem integrované strategie bezpečnosti města je vytvoření komplexního 

analytického a koncepčního materiálu zabývajícím se komplexně 

problematikou bezpečnosti a kriminality a jejich řešením na území města 

Orlové. 

 



3. Klíčová aktivita 

Zpracování dílčích strategických dokumentů města Orlové 

se zaměřením na oblast bezpečnosti 

 

 07/2017-08/2018 (14 měsíců) 

 Výstupy této klíčové aktivity budou zastupitelstvem města schválené a 

implementované strategické dokumenty: 

 2. Koncepce sportu ve městě Orlová 

 Cílem zpracování Koncepce je vytvoření komplexního analytického a 

koncepčního materiálu zabývajícího se problematikou sportu na území města 

Orlové, kdy oblast sportu vnímáme jako klíčový nástroj prevence kriminality, 

který nabízí mladým lidem smysluplnou alternativu trávení volného času 

 



3. Klíčová aktivita 

Zpracování dílčích strategických dokumentů města Orlové 

se zaměřením na oblast bezpečnosti 

 Přínosy zpracovávaných dokumentů z hlediska zefektivnění chodu veřejné 

správy: 

 Zhodnocení stávajícího stavu a doporučení změn, úprav a doplnění systému 

prevence kriminality, protidrogové politiky a podpory sportu ve městě Orlová 

 Optimalizace systému financování podpory prevence kriminality, protidrogové 

politiky a podpory sportu ve městě = podklad pro rozpočtové plánování města 

a pro získání externích zdrojů financování z evropských zdrojů, příp. státního 

rozpočtu ČR nebo rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 Zvýšení transparentnosti fungování města v oblasti prevence kriminality, 

protidrogové problematiky a podpory sportu (nastavení jasného systému 

dotační podpory) 

 



4. Klíčová aktivita 

Řízení, administrace a publicita projektu 

 

 1/2017-12/2018 (24 měsíců) 

 V rámci aktivity budou průběžně po celou dobu realizace projektu realizovány 

činnosti v rámci projektového řízení projektu v souladu s podmínkami a požadavky 

Operačního programu Zaměstnanosti, poskytovatele dotace a legislativy EU a ČR: 

 věcné řízení projektu, 

 administrativní řízení a monitoring projektu, 

 realizace zadávacích řízení v projektu, 

 finanční řízení a vedení účetnictví projektu, 

 publicita projektu, 

 celková koordinace projektových aktivit s dalšími činnostmi a postupy žadatele a 

partnera. 

 



Děkuji za pozornost 
Mgr. David Pěntka 

Manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor 

Město Orlová – Městská policie Orlová 

Tel.: 602 492 828, 596 511 343, E-mail: david.pentka@muor.cz  
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