
 
 

Záznam z 2. jednání  
Pracovní skupiny pro přípravu Programu rozvoje města Chrastavy (PS PRMCh) 

   
Termín:  14.5.2008 od 17:00 
Místo:  malá zasedací místnost radnice 
Účast:  dle prezenční listiny 
Program jednání: 

1. Úvod, rekapitulace činností od posledního jednání 
2. Socioekonomická analýza (prezentace zpracovatele, diskuse, připomínky) 
3. Srovnávací analýza 
4. Finanční analýza 
5. Analytické závěry, SWOT analýza 
6. Vize a strategické cíle města 
7. Různé 
8. Závěry a další postup prací 

 
Podkladové materiály (zaslané před jednáním): 

 Části socioekonomické analýzy 
 Srovnávací analýza 
 Finanční analýza  

 
Poznámky a závěry z jednání: 
 
a) Zpracovatelem byly postupně prezentovány pracovní verze jednotlivých analytických částí 
PRMCh včetně dílčích SWOT analýz k jednotlivým problémovým okruhům. 
Poznámky k projednávaným analytickým částem : 
 
k části A.1 (Ekonomika) 
− u grafů zkusit upravit jejich srovnávací hladinu (nulovou), aby se zvýšila jejich vypovídací 

schopnost a zabránilo jejich nesprávné interpretaci (týká se také části C. - finanční 
analýza) 

− poznámka k počtům zaměstnanců v uváděné struktuře podnikání (vliv mateřských 
dovolených apod. u malých firem) – bude vysvětleno v komentáři 

 
k části A.2 (Lidské zdroje) 
− v kap. A.2.8 zmínit chybějící místní zastoupení distributorů energií a správců 

inženýrských sítí (dříve bylo) 
− v kap. A.2.6 doplnit část k neorganizovaným volnočasovým aktivitám (skutečně chybí, 

včetně např. vybavení parků a veřejných prostranství pro děti i seniory – lavičky apod.) 
− diskuse k formulaci dílčí SWOT (budou zaslány konkrétní připomínky, zejména k 

přeřazení některých výroků ze silných do slabých stránek) 
− spolupráce města s NNO (neziskovým sektorem) – uvést jako významnou příležitost 
 
k části A.5 (Cestovní ruch) 
− náměty k prověření, doplnění a upřesnění (agroturistika – farma Achal-teke, stravování U 

Pavouka, Zámeček - změny nabízených činností, chybí restaurace Soptík a Laura, 
Koruna už není) 

− problematika parkování pro návštěvníky města (doplnit) 
− partnerská města – bude zmíněno v části Vnější vztahy města 
 
k části B. (Srovnávací analýza) 
− pokusit se doplnit o srovnání s městy ve vnitrozemí (s kontinuálním vývojem 

obyvatelstva) – v rozšířené podobě by muselo být objednáno jako samostatná analýza 
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− v příloze výstupního dokumentu předat také podkladová data pro srovnání v jednotlivých 
oblastech (v el. formě) 

 
k části C. (Finanční analýza) 
− prověřit a opravit rozpočtové údaje (zejména u grafů celkových příjmů a výdajů města) 
− upravit grafy (viz poznámky k části A.1) 
− diskuse k majetkovým účastem města (SVS – problém naplnění požadavků státu na 

splnění norem EU, ČSAD – do budoucna ohrožená možnost praktického ovlivňování 
zásadních kroků společnosti ze strany měst a obcí) 

 
b) Doplněné části analýzy zašle zpracovatel členům PS do 21.5.2008. 
 
c) Členové PS byli požádání o připomínky k analytickým částem (A, B, C) emailovou 
poštou nejpozději do 31.5.2008 na adresu zpracovatele PRMCh (jl@jl-plan.cz). 
 
Následně bude členům PS zaslán návrh globální SWOT analýzy k vyjádření a stanovení 
priorit. 
 
d) Zapojení veřejnosti  
Znovu proběhla diskuse pracovní skupiny k možnosti ankety nebo průzkumu názorů 
veřejnosti. Bylo doporučeno, aby jednoduchá anketa byla připravena souběžně s přípravou 
návrhové části PRMCh (06/2008), k její distribuci využít Chrastavské listy a web, dále  bude 
prověřena možnost distribuce ve formě letáků do schránek.  
Zpracovatel s vedením města projedná také možnost zopakovat anketu, která byla součástí 
zpracování programu rozvoje v roce 1997. 
 
e) Zpracovatelem byl vysvětlen postup zpracování návrhu  Vize města (Chrastava 2020) a 
členové PS byli na místě požádáni o stručné vyjádření: 

1) několika přívlastků, jaké město by chtěli mít v roce 2020 (příklad: zelené 
město, město plné parků, apod.), 

2) dvou až třech (max.) věcných oblastí, které by neměly ve vizi města chybět a 
v nichž by mělo dojít k nejviditelnějších změnám (příklad: parkování, základní 
školství, péče o seniory, apod.). 

 
Prosím na jednání nepřítomné členy PS o stejné vyjádření pomocí emailu (není nutné 
dlouhé zamýšlení, jde o názor takzvaně „z první“), pokud možno do 25.5.2008. 
 
f) Člen PS Ing. Lambert Medřický zaslal zpracovateli PRMCh svůj názor a náměty na řešení 
zásadních rozvojových otázek města. Tento materiál je zaslán ostatním členům PS jako 
příloha tohoto záznamu. Zároveň byly ostatní členové PS vyzváni k případnému 
následování. 
 
 
g) Byly potvrzeny termíny dalších jednání PS PRMCh: 
 11.6.2008 27.8.2008 
vždy od 17:00, materiály budou zasílány cca týden předem. 
 
 
 
JL, 17.5.2008 
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