I = indikátor (základem data 2017)

Příloha S1

Specifické cíle

Strategické
cíle

Přehled cílů strategického rozvojového plánu města Přeštice
Zajistit připravenost města
na zklidnění dopravy
centrem po zahájení
výstavby obchvatu

Posílit občanskou
odpovědnost v oblastech
samosprávy, bezpečnosti a
veřejného pořádku

Vytvořit podmínky pro
důstojný život obyvatelů,
zejména skupin ohrožených
sociálním vyloučením

Vytvořit předpoklady pro
zvýšení počtu živnostníků a
malých a středních podniků
v souladu s potřebami obyvatel
a regionu


Vytvořit parkovací systém
pro odlehčení středu města
prioritně pro krátkodobé
parkování


Provést rekonstrukce
Vytvořit kvalitní program
bytových domů s byty se
prevence s využitím systému
sníženým nájemným pro
krizového řízení
nízkopříjmové domácnosti


Vytvořit zázemí pro kulturní,
společenské a vzdělávací
aktivity odp. podmínkám 21.
století


Posílit komunikaci a
spolupráci s rozhodujícími
zaměstnavateli na rozvoji
města i podniků

I: zahrnutí do 3 strateg.
dokumentů města - k definitvní
realizaci po otevření obchvatu

I: zvýšení počtu preventivních akcí
I: rekonstrukce min. 16 bytů
o 10%

I: postupná rekonstrukce budovy
KKC, zřízení centrálního
depozitáře DHP

I. 2 společné projekty nebo akce
ročně

Zvýšit počet parkovacích
míst v okrajových částech
města

Zlepšit míru vnínámí
bezpečnosti ve městě jeho
obyvateli

Vybudovat dostatečnou
kapacitu sociálních zařízení pro
skupiny obyvatel ohrožených
sociálním vyloučením

Rozšířit trvalý program
celoživotního vzdělávání
všech věkových skupin
obyvatel

Zlepšovat podmínky
podnikání pro živnostníky a
malé střední podnikatele

I: zvýšení počtu
míst o 50

I: prokazatelně pozitivní výsledky
anketního šetření > 60 %
respondentů

I: vybudování kombinovaného
sociálního zařízení

I: zvýšený počet projektů o 2

I: Snížení nezajištěných typů služeb
o2

parkovacích



Zvýšit podíl vlastních kulturních
a vzdělávacích akcí
vycházejících z tradic města a
organizovaných občany a
subjekty regionu

Podporovat zapojení
Vytvořit nové příležitosti pro Podporovat činnost spolků a Podporovat naplnění
Trvale pečovat o životní mladých lidí do politického,
výstavbu rodinných domů a jiných neziskových
volných kapacit
prostředí a městskou zeleň kulturního a společenského
bytů
organizací
průmyslových zón
života města
I: 2 nové parky, obnova vybavení
parku u Tř. 1. máje

Min. 10% mladých ze zapojených
lidí celkem

I: min. 53 stavebních parcel pro
RD a 25 městských bytů

I: dotační program města pro NNO

I: zvýšení obsazenosti městské
průmyslové zóny o 30%

Trvale pečovat o zhodnocování majetku města a přizpůsobovat ho potřebám obyvatel
I: rekonstrucke 2 ulic vč. VHI (řadů) ročně; postupná rekonstrukce ost.částí VHI; rekonstrukce systému CZT; vybudování krytého bazénu

Posilovat systémové, procesní a projektové řízení města a efektivnější spolupráce státní správy a samosprávy v úřadu i správním obvodu obce
s rozšířenou působností
Každoroční obhajoba plnění podmínek normy ISO 9001 a kritérií MA 21; zavedení agendového systému rozvojové plány a projekty do praxe

