Zápis z 5. schůzky implementační skupiny pro
období 2019 -2022
ke Strategickému plánu 2008 - 2025, s tématy
-

AKČNÍ PLÁN 2020 -2021

Jednání se konalo dne 15. 1. 2020 v zasedací místnosti města Jilemnice od 10:30 hodin.
Přítomni dle prezenční listiny, omluven: Malý, Kuřík, Martinec, Král, Richter, Soukup
Host. Zvelebilová - Partner projektu městské knihovny, Kynčlová
Účelem jednání implementační skupiny bylo poskytnutí informace o proběhlém vývoji při
hledání jednotného úložiště projektů - výsledek z požadavku založení „karty projektu a nastínění
dalších procesních kroků, které by měly směřovat ke schválení AP pro léta 2020 -2021 na jednání
zastupitelstva města v únoru 2020 (nejpozději v dubnu 2020).
V úvodu se Šnorbert pokusil předvést možnosti on – line nástroje Dataplán a jeho funkce
z dosud překlopených projektů z xls souboru zásobníku projektů a ze zaslané databáze Libereckého
kraje, tak jak zadaly dva subjekty – město Jilemnice a MMN a.s. K problematice práce s Dataplánem
proběhlo v pátek 17. 1. 2020 školení ředitelem NSZM.
Po předvedení on-line nástroje došlo k následné diskusi a konstatování (zaznamenáno pouze
stručně):
Jednotné úložiště „zásobníku“ projektů bylo vesměs přijato kladně, přesto bylo následně
diskutováno.
 Zda zásobník projektů by měl obsahovat všechny známé záměry a projekty (tedy i ty,
které jsou obsaženy v jiných strategických dokumentech – zdravotní plán, energetický
plán, komunitní plán sociálních služeb, komunitní plán z fór)
 Kdo bude aktualizovat zásobník
 Jaké informace a v jaké hloubce budou poskytnuty informace veřejnosti
 Jak nastavit jednotnou úroveň projektů
 Opětovné vysvětlení procesu a pojmů Garant, Partner, „Projekt“.
Po proběhlém školení došlo ještě k pracovnímu setkání členů rady města, pana tajemníka a
Šnorberta dne 28.1.2018, při kterém byl cvičně rozpracován a zadán projekt koupaliště bylo dále
upřesněno:
Garant projektu – hlavní hybatel projektu, většinou politik, který pro daný projekt zajišťuje
podmínky přijetí v radě a zastupitelstvu, včetně nezbytného finančního krytí
Partner projektu (manažer) – 1. oponent, zajišťuje administraci, zodpovídá za realizaci a
aktualizaci ( V Dataplánu uváděn v kolonce kontaktní osoba s přízviskem „partner“= má znalost a
poskytuje informace o projektu (může odkázat i na garanta)). Předpoklad úzké spolupráce s garantem
a další nominace týmu.
Aktualizaci zásobníku projektů (vyřazení záměrů, nové záměry) by měla provádět
implementační skupina (dle potřeby), v případě nejednoznačného názoru rozhoduje rada města.
Ve veřejné části Dataplánu nebudou záměry (zbožná přání) – zatím návrh řešení
Vznést na NSZM požadavek na vyhledávání projektu pomocí klíčového slova (v názvu nebo
nositeli)
Možnost editace zásobníku – přidělení přihlašovacího hesla do Dataplánu dostanou členové rady
města, tajemník, garanti a partneři projektů.

Další schůzka pro upřesnění pojmů, dalšího postupu a proškolení ostatních členů skupiny
proběhne dne 5. 2. 2020 v zasedací místnosti města Jilemnice od 10:00 hod.
Zapsal po proběhlých událostech (školení Dataplánu a pracovní schůzka rady města):
Šnorbert 28. 1. 2020

