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Zápis z jednání – veřejné projednání (setkání s občany města)  

Číslo zápisu 1 

Projekt  Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030 

Datum: pondělí dne 2. 5. 2022, od 17:00 hod.  

Místo:  Čáslav, Dusíkovo divadlo 
Účastníci:  Veřejnost města  

Hlavní účel 
jednání  Získání podnětů pro zpracování Strategického plánu od veřejnosti města  

 
A. Předmět jednání  

Předmětem bylo veřejné projednání, které bylo realizováno za účelem získání podnětů pro zpracování 
Strategického plánu rozvoje města Čáslavi do roku 2030, který je financovaný z rozpočtu města. Na 
základě veřejné zakázky je zpracovatelem tohoto dokumentu společnost KPMG Česká republika, s.r.o.  

Program jednání:  
1. Úvodní slovo zástupců města     17:00 – 17:05 

2. Představení zpracování Strategického plánu   17:05 – 17:10 

3. Zhodnocení stavu města     17:10 – 17:30 

4. Vize rozvoje města       17:30 – 18:00 

5. Moderovaná diskuse       18:00 – 18:30 

6. Závěr        18:30 – 18:35 

Jednání se mohla účastnit veřejnost jak přímo na místě, tak také v rámci on-line přenosu, přičemž i 
v rámci přenosu se mohli účastníci pomocí několika on-line nástrojů plně zapojovat do celého průběhu 
jednání. 

B. Průběh jednání  
• Na úvod jednání byl představen způsob zpracování Strategického plánu jako klíčového 

rozvojového dokumentu města. Součástí byla prezentace výsledků dotazníkového šetření, 
strukturovaných rozhovorů, pocitové mapy a výsledků socioekonomické analýzy. 

• Dále byly od přítomných sbírány podněty ke stanovení dlouhodobé vize rozvoje města. 
• Následně byl otevřen prostor pro diskusi nad vybranými tématy a případné dotazy  
• Výsledky veřejného projednání budou zapracovány do výsledné podoby návrhové části 

Strategického plánu. 
• Celý průběh jednání je možné zhlédnout na YouTube kanálu města 

(https://www.youtube.com/watch?v=kjrvRGXQ4D0). 

C. Další postup 

• Do 18.5.2022 – dokončení první verze Návrhové a implementační části dokumentu a zahájení 
připomínkového řízení s veřejností.  

• červen 2022 – projednání Strategického plánu v orgánech města (rada a zastupitelstvo)  
 

Zapsal Schválil 
Za objednatele  Za dodavatele 

Radek Chaloupka Ing. Martin Ronovský, Dis.  Radek Chaloupka  

D. Příloha  

• Průvodní prezentace  
• Fotodokumentace (viz níže) 
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Obrázek 1: Podněty k vizi strategie 
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