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1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
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Základním  strategickým  dokumentem města  je  „Strategický  plán  města Kroměříže na léta 2010 – 2020“, ve kterém jsou definovány strategická vize města Kroměříže a
strategické cíle vedoucí k dosažení  této vize. Nicméně tento strategický  dokument  nebyl  zdárně dotažen  až  k samotnému akčnímu  plánu  s  propojením na rozpočet města.

V uplynulých letech byla  snaha tento strategický  dokument aktual izovat včetně sestavení akčních plánů  s  vazbou na rozpočet.  Nedošlo ovšem nikdy k jeho
schválení v Zastupitelstvu města Kroměříže.
Dále byly zpracovány dílčí koncepce v oblasti  školství, životního prostředí, rodinné pol i tiky, kultury  a  sociá lních  s lužeb na léta 2016 -2018.

Doplnění k oponentuře:

- přehled strategických a operativních cílů (z rozpočtu) za roky 2018 a 2019

Předložený materiál ke schválení Zastupitelstvu  města Kroměříže schválený rozpočet města Kroměříže na rok 2018 a 2019 posílám na e-mail
oponenta, protože do přílohy bylo možné nahrát jen jeden soubor.

- koncepce rozvoje školství, životního prostředí, kultury, rodinné politiky a komunitní plán sociálních služeb

Koncepce opět posílám v příloze na e-mail oponenta. S výjimkou Komunitního plánu sociálních služeb, který je v tuto chvíli ještě ve fázi zpracování.
Zpracován bude v září 2019.Finální výstupy zpracované v této oblasti jsou zveřejněny zde:

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-
na-kromerizsku-2018-2019/

- přehled realizovaných projektů z let 2017 a 2018

Přehled projektů, na které město Kroměříž získalo finanční podporu  z různých zdrojů, najdete zde:

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/

- hodnocení Strategického plánu města

K hodnocení Strategického plánu města Kroměříže nikdy nedošlo. Dosud platný strategický plán na léta 2010 -2020 postrádal akční plán a aktualizace
tohoto dokumentu včetně akčního plánu nebyla schválena Zastupitelstvem města Kroměříž.

- provázanost ostatních koncepčních dokumentů

Obávám se, že provázanost koncepčních dokumentů není zajištěna s ohledem na roztříštěné kompetence a řízení této oblasti.

- zjišťování přání a požadavků klientů, občanů a dalších zainteresovaných stran

Ankety, dotazníky, kulaté stoly, fórum města, žákovské fórum, studentské fórum, příjem a podání na jednotlivých  odborech  MěÚ, pravidelné hodiny pro
veřejnost s vedením města
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Strategické dokumenty jsou
neaktuální a neobsahují akční plány.

Zpracované rozvojové koncepce ve
školství, životním prostředí, sociálních
službách, rodinné politiky a kultury
jsou neaktuální.

Pozitivní je zapojení města do
benchmarkingu a sebehodnocení dle
modelu CAF, bohužel v auditu se
jejich výsledky nevyužívají.

Kroměříž - 2019
Kategorie : C

Stav auditu Platný audit

Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

Oponent Pavel Kajml

Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...

Koordinátor Michaela Jiříková Kroměříž

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.1

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.1

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-kromerizsku-2018-2019/
https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/


Příprava významných  investičních  projektů probíhá na základě schválení  rozpočtu  na tuto  akci   Zastupitelstvem města Kroměříže.

Strategické  cíle i   operativní  cíle jsou  aktuálně stanovovány při  projednávání rozpočtu  na přís lušný  kalendářní  rok.

„Strategický  plán  města Kroměříže na léta 2010 – 2020“, který byl   schválen  Zastupitelstvem města Kroměříže v roce 2010 a definuje  s trategickou  vizi  města Kroměříže a
strategické  cíle vedoucí k dosažení  této vize.  Nicméně tento  strategický dokument  nebyl  zdárně dotažen  až  k samotnému akčnímu  plánu  s  propojením na rozpočet města.

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/strategicky-plan/

V uplynulých letech byla  snaha tento   s trategický  dokument aktual izovat včetně sestavení akčních plánů  s  vazbou na rozpočet.  Nedošlo ovšem nikdy k jeho schválení 
v Zastupitelstvu města Kroměříže v obou uplynulých volebních  obdobích.

 Při  tvorbě výše uvedeného strategického dokumentu byla  provedena analýza s i lných  a  s labých stránek,  hrozeb  a  příleži tostí  byla  provedena (souhrnná  SWOT analýza města
s  cílem vyhodnotit potenciál   města, SWOT analýza priori tních oblastí rozvoje města,  a  to rozvoj   města, vzdělávání  a  volnočasové  ak vity, kultura a  cestovní   ruch, zdravotní 
a  sociá lní  s lužby).

Město Kroměříž má zpracovány nás ledující s trategické dokumenty:

Stra te gi cký  pl á n  mě s ta  Kromě říže  na  l é ta  2010 – 2020 a  dota zníkový průzkum, kte rý byl  zpra cová n  ja ko  podkl a d pro  tvorbu  ná vrhové   čá s ti
Komunitní  plán  sociá lních  s lužeb města Kroměříže,  probíhá  aktual izace
Koncepce kultury 2016 - 2018
Koncepce rodinné pol i tiky města Kroměříže 2016 – 2018
Koncepce školství 2016 – 2018
Koncepce životního prostředí  2016 – 2018

Ne

1.1.A Existence a provázanost
schválených strategických
rozvojových dokumentů a ÚPD
města včetně měřitelného
souboru indikátorů);
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Se strategickým dokumentem se nepracuje a nevyhodnocuje se.

0

Příprava projektů probíhá v souladu se schváleným  rozpočtem  města na přís lušný rok, který schvaluje Zastupitelstvo města Kroměříže.

Návrhy akcí/projektů   předkládaj í do návrhu rozpočtu vedoucí přís lušných  odborů, které mají danou oblast ve své kompetenci .  Tyto návrhy jsou diskutovány se starostou
města, příp. celým vedením, Radou města Kroměříže  a  ve finančním  výboru Zastupitelstva města Kroměříže, případně v přís lušné komis i   Rady města Kroměříže.

U projektů jsou zpracovány základní informace -  záměr,  ve kterém je popsán stávaj ící s tav a  budoucí stav, kterého bude dosaženo real izací projektu. Je stanoven předběžný
harmonogram.  U stavebně s loži tějš ích projektů je zpracována studie proveditelnosti . Ne

1.1.A Existence a provázanost
schválených strategických
rozvojových dokumentů a ÚPD
města včetně měřitelného
souboru indikátorů);

-1

Při  re a l i za ci  i nve s čních a kcí   je  pos uzová n vl i v na  ži votní pros tře dí. Ovš e m ne ní ře š e no ve  s mys l u zá s a d udrži te l né ho rozvoje  vče tně  pra vi de l né ho hodnoce ní opa tře ní ve  vzta hu
k udrži te l né mu rozvoji .

0

Základní provázanost tvoří soulad strategického plánu města s  územním plánem. Územní  plán města Kroměříže schvál i lo  Zastupitelstvo města Kroměříže 12.01.2006, dosud
tento územní plán  doznal  šes   změn č. 1 – 6A s  naby m  účinnosti   06.12.2013. „Strategický plán města Kroměříže na léta 2010 – 2020“ byl  tvořen  v roce 2009 v úzké 
součinnosti  s územním plánem. O ba dokumenty jsou již poplatné své době a je nezbytné je aktualizovat. Provázanost konkrétních akcí je zjišťována formou konzultací garantů
dokumentů a projektů s odborem Stavební úřad, oddělení územního plánování  a státní památkové péče.

1.1.A Existence a provázanost
schválených strategických
rozvojových dokumentů a ÚPD
města včetně měřitelného
souboru indikátorů);

Strategický plán města

1.1.1. Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním

rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.1. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.1.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.1.1.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.1.2. Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu

zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.2. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.2.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.1.2.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.1.3. Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.3. Indikátory

https://audity.ma21.cenia.cz/DesktopModules/MA21_AudityFiles/API/FileApi/DownloadFile?souborUid=94120EBBE10E413BA8C4D273BF10D36C
https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/strategicky-plan/


Ne
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Provázanost strategického plánu města a územního plánu existuje. Jak již bylo uvedeno oba dokumenty jsou již poplatné své době a je nezbytné je aktualizovat. V současné
době se pracuje na aktualizaci územního plánu.

0

Město  Kroměříž  má „Strategický  plán  města Kroměříže na léta 2010 – 2020“, který byl   schválen  Zastupitelstvem města Kroměříže v roce 2010.  Nicméně tento  strategický
dokument  nebyl  zdárně dotažen  až  k samotnému akčnímu  plánu  s  propojením na rozpočet města.
V uplynulých letech byla  snaha tento  strategický  dokument aktual izovat včetně sestavení akčních plánů  s  vazbou na rozpočet.  Nedošlo ovšem nikdy k jeho schválení
v Zastupitelstvu města Kroměříže v obou uplynulých volebních  obdobích.

Město  Kroměříž  mělo na léta 2016-2018  zpracovány koncepční dokumenty  v oblasti  kultury, životního  prostředí,  školství  a  rodinné  pol i tiky. Více viz 1.1.1.

Připravenost na mimořádné  s i tuace

Město Kroměříž má ustanoven  krizový  š táb, bezpečnostní radu a povodňovou komis i .

Bezpečnostní  s i tuaci   ve městě má  na starosti  také Komise pro  bezpečnost  a  prevenci  kriminal i ty.

Město Kroměříž má zpracován Krizový plán  O R P  Kroměříž, který obsahuje  analýzu  rizik,  typové  plány k překonání krize či  mimořádné  událos  (dvoudobá inverzní   s i tuace,
povodeň  a  dalš í  živelné pohromy velkého  rozsahu, epidemie, narušení  dodávek elektrické  nebo tepelné energie a  plynu velkého  rozsahu,  havárie velkého  rozsahu 
způsobené  chemickými  látkami, j iné  technické  havárie velkého  rozsahu, narušení  hrází významných vodních  děl  (přehrada v Koryčanech),  narušení  dodávek pitné  vody, 
narušování  zákonnosti  velkého  rozsahu).

Současně má  město  Kroměříž  schválenou směrnici  č.4/2013  P lán krizové připravenos   Městského úřadu  Kroměříž, ve kterém  je upravena příprava Městského úřadu
Kroměříž k řešení mimořádných událos  nebo krizových s i tuací týkaj ících se vnějš í i  vnitřní bezpečnos  Městského úřadu Kroměříž a  ve kterém jsou stanoveny zásady pro
řešení mimořádných událostí a  krizových s i tuací.

V rámci  projektu  „Rozš íření a  zálohování  varovacího  a  vyrozumívacího  systému města Kroměříže“  doš lo k odstranění   nevyhovujícího stavu systému varování a  ochrany
obyvatel  v Kroměříži  v případě vzniku mimořádných a krizových s i tuací. V rámci  projektu budou zřízeny připojovací body pro datové připojení místního VI S do I VVS Zl ínského
kraje, bude pořízen nový výkonný server městského VI S. Dále byly instalovány vys ílací pracoviště, radiový převaděč, 107 obousměrných bezdrátových hlás ičů, výměna 24
reproduktorů, 6 ks  výkonných zes i lovačů, 7 ks  komunikačních modulů pro ovládání elektronických s i rén, záložní a  náhradní zdroje energie a  systém pro videokonferenci .

Dále je v Kroměříži  monitorována výše hladiny řeky Moravy. Současně se uvažuje o real izaci  mobi lního rozhlasu.

 
Informace k mimořádným/krizovým  s i tuacím jsou uveřejněny na webové stránce:

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/krizove-rizeni/krizove-rizeni -a-ochrana-obyvatelstva/

 

Ne

1.1.A Existence a provázanost
schválených strategických
rozvojových dokumentů a ÚPD
města včetně měřitelného
souboru indikátorů);

2

Město Kroměříž je připraveno na řešení mimořádných a krizových situacích.

0

Město  Kroměříž se snaží  o zvyšování  efek vity a  kval i ty poskytovaných   s lužeb.  Hledá možné úspory a  real izuje jak prostřednictvím  městského úřadu, tak i   prostřednictvím 
městem zřizovaných příspěvkových organizací  a  obchodních společnos .  Navazuje vhodná  partnerství  k zaj iš tění  kval i tních  s lužeb pro obyvatele města  i  prostřednictvím
jiných  než městských   subjektů, které  jsou  schopny tyto  s lužby efektivně a kval i tně nabídnout.

 
Mezi  real izovaná úsporná  opatření, která mají  vl iv na snížení  provozních nákladů města a  městských ins tucí patři  společný nákup   el . energi í a  plynu  pro školy a  školská 
zařízení, investice do zateplování škol   a  budov Městského úřadu Kroměříž (budova B MěÚ,  Husovo nám. 534,  budova D MěÚ, 1. máje 533).

Úřad je zapojen  do  Benchmarkingové  iniciativy 2005, v rámci  které  se srovnává  s  vel ikostně stejnými   městy,  pracovní  skupina B.

 
Radě města Kroměříže jsou  rovněž předkládány výroční zprávy o  činnosti  příspěvkových organizací a  obchodních  společností města.  U základních škol  je nás ledně s ledována

Ano

1.1.B Provádění průběžného či
pravidelného monitorování a
provádění optimalizace
veřejných služeb (ZŠ a MŠ,
sociální služby, technické
služby ….) a úřadu;

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.3.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.1.3.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.1.4. Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na

mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.4. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.4.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.1.4.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.1.5. Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním

podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.5. Indikátory

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/krizove-rizeni/krizove-rizeni-a-ochrana-obyvatelstva/


úspěšnost umístění   žáků  konkrétní  školy   k dalš ímu  studiu (gymnázia, s třední odborné  školy, s třední odborná  uči l i š tě),  je porovnávána aprobovanost uči telského  sboru, je
s ledován počet neomluvených hodin, počet úrazů, jsou  s ledovány a hodnoceny výs ledky kontrolní činnos   (kontrola  zřizovatelem,  českou  školní  inspekcí, krajem, orgánem 
ochrany veřejného  zdraví). Rovněž je s ledována nabídka vol i telných předmětů, zájmových kroužků, zapojení  škol   a  školských  zařízení  do  dění  ve městě,  účast a  úspěšnost 
žáků  v soutěžích.

V oblasti   sociá lních s lužeb  probíhá plánování a  optimal izace sociá lních  s lužeb na základě komunitního plánování sociálních  služeb. 

Aktuálně je real izován projekt Komunitní plánování sociá lních s lužeb na Kroměřížsku 2018 – 2019. O bdobí real izace je naplánována od října 2017 do září 2019. C ílem projektu
je nový komunitní plán na období let 2020 – 2023. V rámci  komunitního plánování se setkávaj í čtyři  pracovní skupiny – senioři , rodiny s  dětmi, osoby se zdravotním pos žením
a osoby ohrožené sociá lním vyloučením. V rámci  projektu je také sestaven real izační tým a řídící skupina. 

V současnos  zůstává v platnos  P lán sociá lních s lužeb v obci  s  rozš ířenou působnos  Kroměříž na období 2015 – 2017, jehož platnost Zastupitelstvo města Kroměříže na
svém XXXI. zasedání konaném dne 30. l i s topadu 2017 prodlouži lo do 31. pros ince 2019. 

1

Město Kroměříž se snaží o zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb.

0

Příprava investičních projektů probíhá na základě schválení rozpočtu na tuto akci  Zastupitelstvem města Kroměříže.

Strategické cíle i   operativní cíle jsou aktuálně stanovovány při  projednávání rozpočtu na přís lušný  kalendářní  rok.

Ne

1.1.C Provázanost investic,
rozpočtu a rozpočtového
výhledu na rozvojové
dokumenty uvedené v bodě
1.1.A;

-1

Provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty není.

 

0

Příprava projektů/akcí probíhá na základě schválení rozpočtu na tuto akci  Zastupitelstvem města Kroměříže.
Strategické cíle i  operativní cíle jsou aktuálně stanovovány při  projednávání rozpočtu na přís lušný kalendářní rok.

V průběhu roku jsou schvalovány dalš í úpravy rozpočtu formou rozpočtových opatření, které předevš ím řeš í aktuální potřebu navýšení a lokovaných prostředků na akci/projekt
případně real izaci   „nové“ (neplánované)  akce.

 

Ne

1.1.C Provázanost investic,
rozpočtu a rozpočtového
výhledu na rozvojové
dokumenty uvedené v bodě
1.1.A;

-2

Provázanost investic se schválenými  rozvojovými  dokumenty není.

0

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.5.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.1.5.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.1.6. Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.6. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.6.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.1.6.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.1.7. Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.7. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.7.

Hodnoceni:
Velmi špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.1.7.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený



1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

0

Mě s to Kromě říž s e  s na ží e fe kti vně  a  úče l ně   re a l i zova t s vou či nnos t pros tře dni ctvím pl ně ní  a kti vi t/proje ktů v s oul a du s e  s chvá l e ným rozpočte m mě s ta  Kromě říže . Má  s chvá l e ny a
i mpl e me ntová ny vni třní s mě rni ce  upra vující obl a s t říze ní ri zi k a  vni třní kontrol ní s ys té m.

DOPLNĚNÍ K OPONENTUŘE:

- konkrétní příklady zdokonalení procesů úřadu/města

Došlo ke zlepšení např. těchto procesů:

Řízení rizik,

Zpracování mezd,

Místní šetření pro potřeby odboru sociálních věcí a zdravotnictví,

Nastavení pravidel komunikace s MP ve věci kontrol“,

„Vzdělávání pracovníků na základě kompetenčního modelu“,

„Výběrové řízení na základě kompetenčního modelu“,

„Podpora zpracování veřejných zakázek“,

„Proces hodnocení pracovníků na základě kompetenčního modelu“,

„Plánování sociálních služeb“,

„Komunikační podpora terénní práce“,

„Proces sociálně-právní ochrany dětí – podpora řešení problémů problémového dítěte“,

„Proces sociálně právní ochrany dětí – podpora soudního řízení“,

„Přehledy osobních a citlivých údajů“,

Vydávání cestovních dokladů e-pas“,

„Uzavření sňatku – Oddací list“.

- výsledky kontrol dalších kontrolních orgánů

Výkon jednotlivých agend je podrobován kontrolám zejména ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje  a případně příslušných ministerstvech.
Provedené kontroly neprokázaly závažná pochybení při výkonu příslušných agend, maximálně se jedná o drobné formální nedostatky, na něž vždy
navážou příslušná opatření k nápravě.  Zápisy z provedených kontrol jsou uloženy u dotčených vedoucích odborů, jejíchž odbor byl předmětem kontroly
a dále jsou zápisy z provedených kontrol uloženy u tajemníka městského úřadu.

- vyhodnocení dosahování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti

Hospodárnost,  efektivnost  a účelnosti  vyhodnocujeme  průběžně a s ohledem na pravidla stanovená   směrnicí  č. 1/2016 O kontrolním  systému 
města Kroměříže zpracováváme plán kontrolních činností na příslušný rok a tento plán kontrolních  činností je 1 x za rok  vyhodnocován  vedoucími 
příslušných odborů.  

Směrnice o kontrolním systému města Kroměříže stanovuje pravidla a postupy při výkonu kontrolních činností konaných zaměstnanci města Kroměříže.
Směrnice zvláště upravuje pravidla a procesní postupy při výkonu finanční kontroly v podmínkách města Kroměříže. Nastavuje pravidla pro hospodaření
s veřejnými prostředky.

Cílem směrnice o kontrolním systému města Kroměříže je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zabezpečení
včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených
záměrů a cílů města.

Směrnice obsahuje přílohu, kde jsou mimo jiné stanovena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky

- naše porovnání s dalšími městy v Benchmarkingové iniciativě 2005

Obecně lze konstatovat, že dosahujeme průměrných hodnot ve sledovaných indikátorech v rámci skupiny B.

- pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením města

Pravidelné hodiny pro veřejnost se konaly poprvé 6. března 2019 s tím, že jsou zavedeny pravidelně vždy první středu v měsíci. Dosud se konaly již  4x.
Záznamy pořizovány nejsou.

0

Dobrý výsledek města v soutěži
Přívětivý úřad.

Malé provázání zavedených metod
řízení - v auditu nejsou využity výsledky
z benchmarkingu ani ze

sebehodnocení dle modelu CAF.

Významným  nástrojem  pro zlepšování  výkonnosti   a  efektivnosti  úřadu spolu se zlepšením kval i ty poskytovaných s lužeb jsou různé metody řízení  kval i ty.

Město Kroměříž je členem  Národní s ítě Zdravých měst a  zavádí metodu kval i ty místní Agenda 21, kterou nyní implementuje na úrovni   „C“.
 
Kval i tní  výkon veřejné  správy lze zaj is t pouze s  kval i tními  zaměstnanci . P rofes ional i ta  a  odborná úroveň zaměstnanců města patří k priori tám městského
úřadu. Zaměstnanci   městského úřadu mají  k dispozici  prostorové zázemí,  výpočetní techniku, která se pravidelně obnovuje a  dalš í prostředky potřebné pro  výkon činnosti .

Ne

1.2.A Pravidla pro zdravé
financování a míry zadlužování;

1.2.B Orientace na občany /
zákazníky;

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

1.2.1. Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení

(provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.1. Indikátory



úřadu. Zaměstnanci   městského úřadu mají  k dispozici  prostorové zázemí,  výpočetní techniku, která se pravidelně obnovuje a  dalš í prostředky potřebné pro  výkon činnosti .

 
Úřad má zřízen útvar interního auditu a  vnitřní kontroly. Útvar zabezpečuje činnos  podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějš ích předpisů.  Jedná se zejména o tyto činnosti :

a. zajišťuje nezávislé, objektivně ujišťovací a poradenské činnosti zaměřené na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci,
b. provádí interní audity a  kontroly v souladu s  ročním plánem a Statutem útvaru interního auditu a  vnitřní kontroly a  dále provádí opera vní audity a  kontroly na základě

příkazu starosty města,
c. provádí nezávis lé a  objektivní přezkoumávání a  vyhodnocování operací a  účinnosti  vnitřního kontrolního systému MěÚ, a  při  této činnosti  zj i š ťuje zejména zda:

právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou dodržovány,
rizika jsou včas  rozpoznávána, a  zda jsou při j ímána odpovídaj ící opatření k jej ich vyloučení nebo zmírnění,
řídící kontroly poskytuj í vedení města spolehl ivé a  včasné informace,
zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas  na změny  ekonomických, právních, provozních a  j iných podmínek,
výkon veřejné správy je hospodárný, efektivní a  účelný,
dosažené výs ledky při  plnění rozhodujících úkolů poskytuj í dostatečné uj iš tění, že  schválené záměry a  cíle budou splněny,

a. zpracovává roční zprávy o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

b. vykonává veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem, u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu
města,

c. provádí hodnocení hospodaření příspěvkových organizací pro účely schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací,
d. ověřuje, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a  j iných výkazech věrně zobrazuj í majetek, zdroje jeho financování a  hospodaření,
e. poskytuje konzultační činnost při  apl ikaci  vnitřních kontrolních mechanismů v rámci  MěÚ a příspěvkových organizací,
f. provádí komplexní kontrolní činnost se zaměřením na zj i š tění reálné s i tuace v porovnání s  požadovaným stavem v organizaci  úřadu na základě požadavků vedení města,
g. koordinuje systém řízení rizik MěÚ.

 
Při   správě a řízení rizik  se městský úřad řídí vnitřní  směrnicí  č. 5/2016 Řízení  ri zik  v rámci   Městského úřadu  Kroměříž. Vš ichni  vedoucí zaměstnanci  orgánu veřejné
správy jsou v rámci  vymezených povinnos , pravomocí a  odpovědnos  povinni  zaj is t fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni  podávat vedoucímu
orgánu veřejné správy včasné a spolehl ivé informace o výs ledcích dosahovaných při  plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v
činnosti  orgánu veřejné správy a  o při j ímaných a plněných opatřeních k jej ich nápravě. Je sestavován katalog rizik.

Ano

Ano

Ne

zákazníky;

1.2.D Ekologické chování úřadu
a městských organizací, úspory
a opatření proti plýtvání;

1.2.C Výkonnost a kvalita.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21);

1

Město Kroměříž má zavedené postupy a procesy, díky kterým poskytuje kvalitní výkon v oblasti státní správy i m ístní samosprávy.

0

Vni třní pra vi dl a  pro za dl užová ní mě s ta  ne js ou s i ce  s ta nove na , ni cmé ně  js ou dodržová ny zá konné  l i mi ty.

 V rá mci   Be nchma rki ngové  i ni ci a vy 2005 a  pra vi de l né ho  ročního s bě ru da t s l e duje me  a  vyhodnocuje me  a ge ndu č. 42 Příjmy a  výda je  rozpočtu  v s .  Kč (vš e  po kons ol i da ci
k 31.12.)

Ne

1.2.A Pravidla pro zdravé
financování a míry zadlužování;

0

Příjmy a výdaje rozpočtu sledujeme, ale vnitřní pravidla pro zadlužování města nejsou stanovena.

0

V roce 2012  byla  definována vize Městského úřadu  Kroměříž: 

„Městský úřad Kroměříž je otevřený potřebám občanů a zaměstnanců. Je místem, kde se setkáte s  profes ionálními  a  vstřícnými  l idmi , us i luj ícími  o zlepšování poskytovaných
s lužeb a kval i ty života.“

Dále byly definovány zásady a  principy fungování  úřadu:

„Městský úřad Kroměříž dosahuje vysoké kvality poskytovaných služeb určených širokému spektru občanů, uznává princip vstřícného a rovného přístupu ke všem občanům, klade
důraz na výkonnost a inovaci vnitřních procesů, dosahuje vysoké efek vnos  při využívání dostupných zdrojů, opírá se o vysoce mo vované kvalifikované odborníky, pro které
vytváří odpovídající pracovní podmínky, využívá moderní informační a komunikační technologie, má důvěru a všeobecné uznání veřejnosti.

Zaměstnanci jsou motivováni jasným kariérním řádem založeným na profesionalitě, zvyšování vzdělání a kvalifikace a plnění cílů úřadu.

Základními hodnotami, které každý zaměstnanec Městského úřadu Kroměříž c  a vytváří tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnos , jsou profesionalita, slušnost, lidskost,
kvalita, odpovědnost, spravedlnost, ochota pomoci, efektivita a týmová spolupráce.

Nepodléháme politickým vlivům, proto máme jasnou dlouhodobě neměnnou organizační strukturu.“

 

Ano

Ne

1.2.B Orientace na občany /
zákazníky;

1.2.C Výkonnost a kvalita.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21);

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.2.1.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.2.1.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.2.2. Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.2. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.2.2.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.2.2.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.2.3. Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.3. Indikátory



Městský  úřad je umístěn do pě  budov. Dopravní dostupnost osobním automobi lem je dobrá, a le pro dvě budovy jsou parkovací kapacity nedostatečné. P ro ostatní budovy je
parkování zpoplatněno na veřejných vymezených prostorech. Dopravní dostupnost prostřednictvím M H D je dobrá pro dvě budovy. O statní budovy se nachází v historickém
centru města, kde nejsou možné MHD spoje.

Z pě  budov má bezbariérový přístup pouze 2 budovy plně a jedna částečně (do prvního patra). Hlavní budova historické radnice nedisponuje výtahem, stejně jako dalš í
budovy na Velkém a Riegrově náměs . Budova radnice je vybavena schodišťovou sedačkou, která do prvního poschodí vyveze starš í osoby i  některé handicapované občany,
kteří by se j inak nedostal i  například na svatební obřad svých příbuzných. Jedná se o první krok k bezbariérovému zpřístupnění budovy.

 

Provozní doba MěÚ pro veřejnost

Pondělí7:30 - 12:00   13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00    13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00   13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00    13:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 12:00    13:00 - 14:00

 

O tevírací doba je dostatečně stanovena, včetně hlavních úředních dnů. O bčan však není odmítnut i  mimo úřední hodiny. Čekací doby jsou individuální. O bčanům je dána
možnost při  vyřizování záleži tostí zarezervovat s i  termín návštěvy některých odborů pomocí vzdáleného přihlašovacího systému.

 

Na webových stránkách jsou pro občany větš iny odborů zveřejněny postupy vyřízení konkrétních záleži tos  včetně řady aktual izovaných formulářů. D íky těmto informacím lze
dosáhnout značného urychlení vyřízení věci . Důleži té informace občanům sděluje i  skový mluvčí, a  to prostřednictvím webu města  (https://www.mesto-kromeriz.cz/?
tx_odreporter_report%5Btags%5D=12&cHash=2a175a01502bc0a024e6d00b997d1165), Kroměřížského zpravodaje a  tiskových zpráv zas ílaných do médi í.

 
Město  Kroměříž  má rovněž  svůj   facebookový profi l  https://www.facebook.com/MestoKromerizOficia lne

 
Město  Kroměříž  se každým  rokem zapojuje do soutěže Přívě vý  úřad. P růzkum určený obcím I I I . typu (s  rozš ířenou působnos ) probíhá formou elektronického dotazníku,
který tvoři lo 56 otázek rozdělených do pěti  sekcí – dostupnost úřadu, transparentnost úřadu, komunikace, řízení kval i ty a  dalš í nadstandardní kval i ty.

Městský úřad Kroměříž získal  v roce 2017 tře  místo v rámci  Zl ínského kraje, překonaly jej  pouze radnice ve Valašském Meziříčí (2. místo) a  vítězná ve Valašských K loboukách.
Kroměříž tak uspěla ve všech zj i šťovaných aspektech a zároveň získala  vodítko a inspiraci , jak dále zkval i tni t své s lužby, jak lépe spolupracovat s  veřejnos , vstřícněj i  reagovat
na potřeby a požadavky kl ientů z řad občanů města a  okolních obcí.

 
Jsou zavedeny pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením . Starosta a  místostarostové města budou občanům k dispozici  vždy první středu v měsíci  od 15:00 do 17:00.  první

možnosti  využi lo 25 občanů.

https://www.mesto-kromeriz.cz/aktual i ty/tiskove-zpravy/hodin-pro-verejnost-s-vedenim-mesta-poprve-vyuzi lo-petadvacet-obcanu/

1

Městský úřad Kroměříž je otevřený potřebám občanů a zaměstnanců.

0

Město  Kroměříž je členem Benchmarkingové iniciativy 2005, kdy dochází ke zlepšování činnosti  úřadu prostřednictvím dobrých praxí  a  sdílení  zkušeností.  P robíhá pravidelný 
sběr  dat  k agendám, které jsou  v rámci   Benchmarkingové iniciativy 2005 s ledovány – 1 x rok.
Výs ledky jsou k dispozici   ta jemníkovi  městského úřadu a vybrané  indikátory jsou prezentovány vedení  a  vedoucím pracovníkům.

MěÚ nemá nastavený systém pro měření výkonnos  zaměstnanců. I ndividuální výs ledky zaměstnanců se hodno  v rámci  pravidelného ročního hodnocení zaměstnanců a jsou
oceňování prostřednictvím osobního příplatku v souladu se zákoníkem práce. V případě real izace mimořádných individuálních či  týmových úkolů jsou zaměstnanci  oceněni  po
finanční stránce mimořádnou odměnou. Možnou změnou v odměňování by bylo u vhodných pracovních míst úřadu zavést systém cílových odměn.

Město  Kroměříž je členem Národní  s ítě Zdravých  měst a  implementuje Místní  agendu  21 na úrovni   C a  snaží se  soustavně zlepšovat s ledovaná  kri téria.

Průzkum  spokojenosti   občanů  se s lužbami    městského úřadu  se pravidelně neorganizuje (real izován pouze jednou v roce 2014). Nejsou  rovněž prováděny průzkumy mezi
zaměstnanci  městského  úřadu s  důrazem  na jej ich spokojenost.

Město  se snaží  vytvářet zaměstnancům podmínky, které umožní    jej ich  efektivní  výkon.  I nterní procesy jsou  s ledovány a vyhodnocovány, jsou při j ímána opatření   k jej ich
zlepšení. O d roku  2015  využívá  město Kroměříž   nový  modul   ekonomického  softwaru  Ginis , který umožňuje   provedení  finanční kontroly čerpání   rozpočtu  elektronicky.
Byla  odstraněna analogová  podoba  finanční  kontroly  a  schvalovací procesy souvisej ící  s  úhradou  faktury. Město Kroměříž od roku  2014 využívá  modul   smlouvy v rámci  
apl ikace spisová  s lužba od společnos   Geovap k centrální evidenci  smluv.  Do této apl ikace jsou  zadávány  zpracovatelem  všechny smlouvy výj imkou smluv uzavíraných
podle zákoníku práce,  smlouvy o poskytnutí  sociá lních  s lužeb, smlouvy o poskytnu  péče o  dítě, smlouvy o pronájmu bytů, smlouvy o nájmu  bytových míst  a  veřejnoprávní 
smlouvy na základě stavebního zákona.   Dále od  března 2013 využívá  město  pro  správu  veřejných zakázek systém  E-ZAK , díky kterému  při j ímá  elektronické  nabídky
uchazečů a tudíž nes louží jen k evidenci   VZMR a VZ.

Na optimal izaci   vnitřních procesů  se podíl í  útvar interního  auditu  a  vnitřní kontroly a  odbor kancelář úřadu.

Ne

1.2.C Výkonnost a kvalita.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21);

1 0

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.2.3.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.2.3.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.2.4. Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.4. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.2.4.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.2.4.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

https://www.mesto-kromeriz.cz/?tx_odreporter_report%5Btags%5D=12&cHash=2a175a01502bc0a024e6d00b997d1165
https://www.facebook.com/MestoKromerizOficialne
https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/hodin-pro-verejnost-s-vedenim-mesta-poprve-vyuzilo-petadvacet-obcanu/


MěÚ Kroměříž dlouhodobě sleduje spokojenost k lientů. Srovnává se s jinými úřady a to formou benchmarkingu.

Městský  úřad  má vytvořen jako základní  komunikační kanál   systém porad, jak na úrovni   vedení města (porady vedení, porady vedoucích odborů  u  s tarosty, porady
vedoucích  odborů u  ta jemníka), tak na úrovni  vedoucích odborů a oddělení.

Schůze  Rady města Kroměříže probíhá   každých  čtrnáct dnů a odbory městského úřadu  připravuj í  podklady pro jednání  s  týdenním předs hem v elektronické podobě v SW
apl ikaci   Kons i l iář. Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže bývá  obvykle jedenkrát za dva měsíce,  materiá ly jsou  rovněž připraveny a distribuovány členům  ZM K  s  týdenním
předstihem. Podklady pro  ZMK jsou připravovány v elektronické podobě,  nicméně 17  členů  ZMK využívá formy  materiá lů  v tiš těné podobě.

Účelem směrnice č. 1/2019 Zásady pro  řízení  příspěvkových organizací  města Kroměříže je vymezení základních vztahů mezi  městem Kroměříž, jako zřizovatelem, a
příspěvkovými  organizacemi, které zřizuje. Město Kroměříž v souladu s  platnou legis la vou stanovuje pravidla  pro postup těchto P O  zejména v oblas  financování a
hospodaření, pracovněprávní, organizační a  v oblas  odměňování a  kontroly. Tyto zásady doplňuj í a  upřesňují podmínky stanovené právními  normami v oblastech, ve kterých
to právní předpisy umožňují, či  ponechávaj í na rozhodnutí zřizovatele.

Kromě porad probíhaj í jednání pracovních  skupin a  projektových  týmů, které řeš í konkrétní  úkoly či  projekty.  Tyto pracovní  skupiny či  týmy jsou  s loženy ze zástupců 
dotčených odborů ,  organizací  města či   externích subjektů.

P ro interní komunikaci  v rámci  úřadu  jsou kromě standardního  osobního  kontaktu  užívány    sdílené  s ložky „I nterní  sdělení  MěÚ“  a  „Vnitřní normy“, které   se každému 
zobrazí  na ploše  jeho  P C s loužící  ke sdílení  vnitřních  norem (směrnice  a  příkazy tajemníka)  a  dalš ích  dokumentů  např.  Organizační  řád Městského úřadu  Kroměříž,
Pracovní  řád Městského úřadu  Kroměříž,   Strategické  cíle Městského úřadu  Kroměříž na léta 2015 – 2018 atd. Na ploše svého P C mají  zaměstnanci   odkazy na docházkový
systém,  systém  rezervací  s lužební  vozidel   (SW  apl ikace Kniha j ízd), systém  rezervace rekreačního zařízení města Kroměříže, helpdesk, kde mohu  zaměstnanci  psát své
požadavky  v  oblas   I T a  vnitřní správy MěÚ.  Zaměstnanci  s i  předávaj í  informace rovněž prostřednictvím   počítačové  s ítě a  e-mai ly. Ten umožňuje zaměstnancům sdílet
kanceláře, plánovat schůzky a  sdílet úkoly. Počítač stejně jako telefon mají vš ichni  zaměstnanci .  Mobi lní telefony mají  vš ichni   vedoucí pracovníci   a  referen , u kterých se
předpokládá,  že část pracovního  dne  budou mimo kancelář (terénní pracovníci , investiční  pracovníci  atd.).

V objetu  budov městského úřadu  je umístěna řada nástěnek a informačních ploch, na kterých jednotl ivé  odbory zveřejňuj í  potřebné informace.  Tyto informace jsou  určeny
předevš ím  pro návštěvníky a  kl ienty úřadu.

Ne

1.2.C Výkonnost a kvalita.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21);

1

Úřad má nastaven efektivní systém komunikace.

0

Ve své  činnosti   se úřad i  organizace zřizované městem  snaží  snižovat  své  nároky na využívání  zdrojů  a  zabezpečit  provoz úřadu v souladu  s  požadavky na ochranu 
 životního  prostředí.

Při  ná kupu e l e ktros potře bi čů je  při hl íže no k e ne rge ti cké   třídě  s potře bi čů a  js ou na kupová ny  ta kové ,  kte ré   s pl ní  ka te gori i   A a  vyš š í.
V budovách  městského úřadu  je zaj iš těno  třídění  odpadů.  V kuchyňkách  na chodbách  dle požadavků  vedoucích jednotl ivých  odborů  jsou umístěny nádoby na tříděný
odpad.
Postupně se nahrazuj í  obyčejné žárovky za úsporné, zejména pak byly j i ž  nahrazeny světla  na bázi  výbojek  led světly a  postupně je instalováno  led osvětlení.
Při  nákupu  s lužebních vozidel   je brán zřetel   na spotřebu pohonných hmot.
V rámci  prevence vzniku odpadů  je upřednostňována voda z vodovodu  s  ci tronem při   všech jednáních.  K nákupu balených  vod prakticky nedochází.
Vyřazená  a  j i ž  nepotřebná kancelářská  technika je nabízena k dalš ímu  využití  organizacím  zřizovaných městem  či   j iným organizacím, které  vykonávaj í  svou  činnost  na
území města Kroměříže.
 

Město Kroměříž investovalo  finanční prostředky  do  snižování  energetické náročnosti   dvou budov městského  úřadu, základních  a  mateřských škol .

Každoročně jsou pořádány  ve spolupráci   s  neziskovými   organizacemi  akce ke Dni   Země   a   Evropskému  týdnu  mobi l i ty. 

Ano

1.2.D Ekologické chování úřadu
a městských organizací, úspory
a opatření proti plýtvání;

1

Mě s ts ký úřa d za vá dí e kol ogi cky š e trné  pos tupy a  proce s y a  re a l i zuje  proje kty k ochra ně  ži votního pros tře dí.

0

Rada města Kroměříže schvál i la  směrnici  č. 1/2016 O  kontrolním  systému  města Kroměříže.  C ílem směrnice o kontrolním systému města Kroměříže je vytvoři t podmínky pro
hospodárný, efek vní a  účelný výkon veřejné správy, zabezpečení včasného zj i šťování, vyhodnocování a  minimal izace provozních, finančních, právních a  j iných rizik

1.2.D Ekologické chování úřadu
a městských organizací, úspory
a opatření proti plýtvání;

Trend nehodnocený Trend nehodnocený

1.2.5. Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.5. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.2.5.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.2.5.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.2.6. Chová se úřad a organizace města ekologicky?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.6. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.2.6.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.2.6.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.2.7. Přijímá úřad a organizace města opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.7. Indikátory



hospodárný, efek vní a  účelný výkon veřejné správy, zabezpečení včasného zj i šťování, vyhodnocování a  minimal izace provozních, finančních, právních a  j iných rizik
vznikaj ících v souvis losti  s  plněním schválených záměrů a cílů města.

Vnitřní kontrolní systém zahrnuje: vnitřní kontrolu v rámci  jednotl ivých odborů úřadu, kontrolu řídící - zahrnuje kontrolu veřejných příjmů a veřejných výdajů, která probíhá
jako kontrola  předběžná, průběžná a nás ledná. Předběžná řídící kontrola  je zabezpečována pomocí elektronické podpisové knihy – EPK  a  interní audit.

                               
Vnitřní kontrola  zahrnuje zejména:

a) kontrolu podřízených zaměstnanců,

b) kontrolu správního řízení na svěřených odborech a odděleních

c) kontrolu dodržování vnitřních norem města.

 

Řídící kontrola  je součás  vnitřního kontrolního systému města (vnitřního řízení). Řídící kontrola  je zaměřena na kontrolu veřejných prostředků (veřejné finance, věci  a
majetková práva j iné hodnoty) a  na kontrolu veřejné finanční podpory (dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci  a  dalš í) při  přípravě operací před jej ich schválením, při
průběžném s ledování jej ich real izace až do jej ich konečného vypořádání a  vyúčtování, přičemž hlavní důraz je kladen na kontrolu před schválením operace.

 Řídící kontrola:

a) vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a  účelný výkon veřejné správy

b) je způsobi lá  včas  zj i šťovat, vyhodnocovat a  minimal izovat provozní, finanční, právní a  j iná rizika vznikaj ící v souvis losti  s  plněním schválených záměrů a cílů orgánů města

c) zahrnuje postupy pro včasné a spolehl ivé informace o výs ledcích dosahovaných při  plnění stanovených úkolů, podávání informací o výskytu závažných nedostatků

 
Vedoucí zaměstnanci  zodpovídaj í za  zaj iš tění kontrolní činnos  na svěřeném úseku a jsou povinni  podávat starostovi  a  orgánům  obce včasné a spolehl ivé informace o
závažných nedostatcích zj i š těných v rámci  kontrolní činnosti .

Ano

Ne

a opatření proti plýtvání;

1.2.C Výkonnost a kvalita.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21);

2

Js ou na s ta ve ny proce s y k za ji š tě ní hos podá rné ho za chá ze ní s e  zdroji , proce s y js ou kontrol ová ny, vyhodnocová ny a  js ou při jímá na  opa tře ní.

0

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

1

Mě s to Kromě říž  je  i nforma čně  ote vře né , využívá   vš e chny dos tupné  ná s troje  k pos kytová ní  i nforma cí na d rá me c l e gi s l a vních povi nnos . Za pojuje  ve ře jnos t do   proce s u 
s tra te gi cké ho pl á nová ní, přípra vy i nve s ti čních  a kcí,  na va zuje  úče l ná  pa rtne rs tví, kte rá  umožňují re a l i zova t díl čí  proje kty.

DOPLNĚNÍ K OPONENTUŘE

- odkaz na Výroční zprávu o šetření a vyřizování petic, stížností, námětů a připomínek občanů

Výroční zpráva není zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže. Pracuje se v tuto chvíli na vnitřní normě, která by upravovala danou oblast. Po bližším
zjištění není dosud zpracováváno v takové kvalitě a souhrnně, že bychom výstup mohli nazvat výroční zprávou a takto nyní publikovat. Výroční zprávu, která by
obsahovala výše uvedené, tedy nemáme.

0

Uzavřená partnerství mají pozitivní
efekty.

V roce 2019 město přestalo realizovat
akce se zapojením veřejnosti jako
jsou Fórum města či Mladé fórum. 

Mě s to  Kromě říž  us i l uje  o  to,  a by dos tá l   s ta nove né   vi zi   ote vře nos ti   úřa du a  s na ží  s e  s vou  či nnos tí  uve de né  na pl ňova t.   Mě s to  pořá dá   řa du ve ře jných proje dná ní, kul a tých 
s tol ů,  di s kuzních fór,  s e tká ní s  ve ře jnos tí.  Za pojuje  s e  do  os vě tových  ka mpa ní  a  podporuje  rozvoj  s pol e čnos ti   od žá kovs ké ho  vě ku  s vých  obyva te l .
Při  i nformová ní ve ře jnos  využívá  Mě Ú Kromě říž vš e chny dos tupné  komuni ka ční ka ná l y. Sys té movos t a  pra vi de l nos t i nforma čního s e rvi s u ga ra ntuje  s kový ml uvčí, význa mnou

komuni ka ční rol i  vš a k s e hrá va jí vš i chni  za mě s tna nci  úřa du.

Pro za ji š tě ní i nformova nos  využívá   mě s to i nte rne tové  s trá nky mě s ta  (onl i ne  pře nos y a  a udi o zá zna my z je dná ní za s tupi te l s tva , množs tví vča s ných s kových zprá v), Kromě řížs ký

zpra voda j, roze s íl á ní pdf ve rze  Kromě řížs ké ho zpra voda je ,  Turi s cký portá l  Krome ri z.e u, kul turní s e rvi s  s  di s tri bucí po mě s tě  a  okol í, s pol uprá ce  s  Infoce ntre m, ofici á l ní profil  na

Fa ce booku, ofi ci á l ní profi l  na  Ins ta gra mu, ná s tě nky v budová ch Mě Ú, orga ni zova né  výl e py pl a ká tů po mě s tě  a  okol í.

 V přípa dě  te ma ckých proje dná vá ní, kul a tých s tol ů, s e tká ní s  ve ře jnos  js ou   využívá ny rovně ž pros tře dky cíl e né ho  os l ovová ní pote nci á l ních úča s tníků  je dná ní formou l e tá čků,

pozvá ne k pře dá va ných  pros tře dni ctvím s ubje ktů, kde  s e  cíl ová   s kupi na  s e tká vá .

Ano

Ano

1.3.A Veřejná projednávání;

1.3.C Partnerství a synergie;

1.3.D Webová stránka
města/obce s informacemi o
MA21 a UR. (Indikátor je hlavní

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.2.7.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.2.7.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.3

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.3

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

1.3.1. Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek)z hlediska správné komunikace?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.1. Indikátory



pozvá ne k pře dá va ných  pros tře dni ctvím s ubje ktů, kde  s e  cíl ová   s kupi na  s e tká vá .

Ano

Ano

Ano

MA21 a UR. (Indikátor je hlavní
(povinný) pro realizátory
v kategorii A a B dle sady kritérií
místní Agendy 21. Realizátoři
v kategorii C dokládají v rámci
plnění Kritérií MA21) ;

1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;

1.3.B Transparentní úřad,
(Realizátoři v kategorii C mohou
zveřejnění zpráv/článků o MA21
v místních/regionálních/celostátních
médiích doložit odkazem na
splnění příslušného ukazatele
v Databázi Kritérií MA21.) ;

2

Město i úřad otevřeně informuje o svých aktivitách. Informovanost probíhá různými způsoby (zpravodaj, tisk, FB města, webové stránky, osobní setkávání, média, atd.)

0

Ve ře jná  proje dná ní, kul a té   s tol y,  s e tká ní s  obča ny, Fórum  Zdra vé ho  mě s ta  js ou  důl e ži tou  s oučá s  komuni ka ce  s  ve ře jnos  a  za poje ní obyva te l  do  rozhodova cích  proce s ů.
Mě s to  orga ni zuje  ve ře jná  proje dná ní  význa mných i nve s ti čních proje ktů: na př.:

                     
Le de n  2019: Re kons trukce  Vodní  ul i ce

http://www.zdra ve me s tokrome ri z.cz/a kce -a -os ve tove -ka mpa ne /ve re jne -proje dna ni -na -te ma -re kons trukce -vodni -ul i ce /

 

Li s topa d 2017: re kons trukce  Vodní  ul i ce

http://www.zdra ve me s tokrome ri z.cz/a kce -a -os ve tove -ka mpa ne /re kons trukce -vodni -ul i ce /

 

Zá ří 2017: Výs a dba  ze l e ně

http://www.zdra ve me s tokrome ri z.cz/fi l e a dmi n/us e r_upl oa d/dokume nty/pl a nova ni /Za pi s _z_kul a te ho_s tol u_Vys a dba _ze l e ne .pdf

 

Dube n 2017:

https ://www.me s to-krome ri z.cz/ra da -a -za s tupi te l s tvo/zdra ve -me s to-ma -21/a ktua l ne /?
tx_odre porte r_re port%5Bdocume nts %5D=4562&tx_odre porte r_re port%5Ba cti on%5D=s how&tx_odre porte r_re port%5Bcontrol l e r%5D=Docume nts &cHa s h=bde b09096de f391803be 8570f5706fa 2

http://www.zdra ve me s tokrome ri z.cz/fi l e a dmi n/us e r_upl oa d/dokume nty/pl a nova ni /kul _s tul _HN.pdf

 

Dube n 2016:

https ://www.me s to-krome ri z.cz/a ktua l i ty/kul a ty-s tul -okol i -me dkovych-rybni ku/

 

Bře ze n 2016:

https ://www.me s to-krome ri z.cz/a ktua l i ty/me s to-re a l i zuje -mi s tni -a ge ndu-21-a -chys ta -kul a ty-s tul /

 

Li s topa d 2015:

https ://www.me s to-krome ri z.cz/ra da -a -za s tupi te l s tvo/zdra ve -me s to-ma -21/ka l e nda r/?
tx_odre porte r_re port%5Bdocume nts %5D=3670&tx_odre porte r_re port%5Ba cti on%5D=s how&tx_odre porte r_re port%5Bcontrol l e r%5D=Docume nts &cHa s h=53b8db7d2d761254b1b325b1043e f6ca

 

Mě s to Kromě říž v rá mci  proje ktu Zdra vé  mě s to a  mís tní Age nda  21 pořá dá  ročně  s e  opa kující ve ře jné  proje dná ní k ce l kové mu udrži te l né mu rozvoji  mě s ta  pod ná zve m Desatero

problémů Kroměříže. Ta to forma  s e tká ní umožňuje  s e s ta vi t že bříče k ne jpa l či vě jš ích pri ori t mě s ta  z pohl e du obča nů. Obča né  vš e ch ge ne ra cí ma jí možnos t při jít di s kutova t o
probl é me ch a  možnos te ch je ji ch ře š e ní s e  zá s tupci  ve de ní mě s ta , za s tupi te l i  mě s ta , za mě s tna nci  Mě s ts ké ho úřa du Kromě říž, a l e  i  da l š ími  odborníky na př. z řa d ne zi s kových
orga ni za cí, podni ka te l s ké ho s e ktoru, vzdě l á va cích a  odborných i ns ti tucí.

http://www.zdra ve me s tokrome ri z.cz/pl a nova ni -s -ve re jnos ti /forum-me s ta /

 

Ano

Ano

Ano

1.3.A Veřejná projednávání;

1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;

1.3.F Schválení finanční podpory
aktivit k UR/MA21 vyplývajících z
komunitního plánování.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21. .
Realizátoři v kategorii C
dokládají v rámci plnění Kritérií
MA21);

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.1.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.3.1.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.3.2. Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.2. Indikátory

http://www.zdravemestokromeriz.cz/akce-a-osvetove-kampane/verejne-projednani-na-tema-rekonstrukce-vodni-ulice/
http://www.zdravemestokromeriz.cz/akce-a-osvetove-kampane/rekonstrukce-vodni-ulice/
http://www.zdravemestokromeriz.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/planovani/Zapis_z_kulateho_stolu_Vysadba_zelene.pdf
https://www.mesto-kromeriz.cz/rada-a-zastupitelstvo/zdrave-mesto-ma-21/aktualne/?tx_odreporter_report%5Bdocuments%5D=4562&tx_odreporter_report%5Baction%5D=show&tx_odreporter_report%5Bcontroller%5D=Documents&cHash=bdeb09096def391803be8570f5706fa2
http://www.zdravemestokromeriz.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/planovani/kul_stul_HN.pdf
https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/kulaty-stul-okoli-medkovych-rybniku/
https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/mesto-realizuje-mistni-agendu-21-a-chysta-kulaty-stul/
https://www.mesto-kromeriz.cz/rada-a-zastupitelstvo/zdrave-mesto-ma-21/kalendar/?tx_odreporter_report%5Bdocuments%5D=3670&tx_odreporter_report%5Baction%5D=show&tx_odreporter_report%5Bcontroller%5D=Documents&cHash=53b8db7d2d761254b1b325b1043ef6ca
http://www.zdravemestokromeriz.cz/planovani-s-verejnosti/forum-mesta/


 
Mladé fórum (studentské fórum) umožňuje  cíl e ně  ře š i t či  pl á nova t vybra né  obl a s  udrži te l né ho rozvoje  ve  mě s tě  s  ml a dou ge ne ra cí. Ml a dé  fórum je  urče no pro s tude nty s tře dních

š kol  v Kromě říži  a  má  za  cíl  pros tře dni ctvím di s kus e  odborníků a  zá s tupců mě s ta  s  ml a dými  l i dmi  pos kytnout i nforma ce  o a ktuá l ním dě ní ve  mě s tě . Souča s ně  s i  a kce  kl a de  za  cíl

zís ka t od mladých l i dí podně ty a  zpě tnou va zbu, zda  js ou i nforma ce , kte ré  s e  k ni m bě žně  dos tá va jí dos ta te čné  a  ja ká  zl e pš e ní by na vrhova l i .

http://www.zdra ve me s tokrome ri z.cz/pl a nova ni -s -ve re jnos ti /ml a de -forum/

Žákovské fórum je  obdoba  Ml a dé ho fóra , jde  ta ké  o di s kuzi  k ce l kové mu zl e pš e ní mě s ta  me zi  zá s tupci  mě s ta , odborníky a  ml a dou ge ne ra cí. V přípa dě  žá kovs ké ho fóra  js ou
ml a dou ge ne ra cí myš l e ni  zá s tupci  z je dnotl i vých zá kl a dních š kol  mě s ta  Kromě říže .

http://www.zdra ve me s tokrome ri z.cz/pl a nova ni -s -ve re jnos ti /za kovs ke -forum/

 Ve ře jnos t je  za pojová na  i  do proce s u komuni tního pl á nová ní s oci á l ních  s l uže b v rá mci   proje ktu  Komuni tní pl á nová ní s oci á l ních s l uže b na  Kromě řížs ku 2018 – 2019,

https ://www.me s to-krome ri z.cz/ura d/dokume nty-a -i nforma ce /gra nty-dota ce -a -proje kty/e vrops ke -fondy/probi ha ji ci -proje kty/komuni tni -pl a nova ni -s oci a l ni ch-s l uze b-na -

krome ri zs ku-2018-2019/ a  proje ktu  „Mís tní a kční pl á n rozvoje  vzdě l á vá ní v ORP Kromě říž I I“, https ://www.me s to-krome ri z.cz/ura d/dokume nty-a -i nforma ce /gra nty-dota ce -a -

proje kty/e vrops ke -fondy/ukonce ne -proje kty/mi s tni -a kcni -pl a n-rozvoje -vzde l a va ni -v-orp-krome ri z-i i /

 

Mě s ts ký úřa d při pra vuje  pl á n udrži te l né  mě s ts ké  mobi l i ty, kte rý by mě l  a na l yzova t s tá va jící s ta v a  na vrhnout ře š e ní probl é mů, kte ré  ve  mě s tě  vzni ka jí při  pře s unu je ho obyva te l ,
l i dí dojíždě jících za  pra cí a  do š kol  i  turi s tů.

 
Obyva te l é   mě s ta  s e  rovně ž úča s tni l i  tvorby a  a ktua l i za ce  Stra te gi cké ho pl á nu  mě s ta  Kromě říže  na  l é ta  2010 a ž 2020 v roce  2009  a  ná s l e dně  v roce  2013 při   je ho  a ktua l i za ci ,  kdy

s e  a kti vně  za pojova l i   v rá mci  pra covních  s kupi ny, kte ré  ře š i l i  je dnotl i vé  pri ori tní obl a s ti .

2

Ve ře jná    proje dná ní, kul a té   s tol y,  s e tká ní s  obyva te l i   pa tří ke  s ta nda rdní  či nnos ti  úřa du.

0

Ka ždoročně  je  zpra cová vá na  Výroční zprá va  mě s ta  Kromě říž o pos kytová ní i nforma cí podl e  zá kona  č. 106/1999 Sb., o s vobodné m přís tupu k i nforma cím, ve  zně ní pozdě jš ích
pře dpi s ů v roce  2018.

https ://www.me s to-krome ri z.cz/ura d/komuni ka ce -s -ura de m/i nforma ce -ze -za kona -c-1061999-s b/vyrocni -zpra vy/

 
Dá l e  je  ka ždoročně  zpra cová vá na  Výroční zprá va  o š e tře ní a  vyři zová ní pe ti c, s tížnos tí, ná mě tů a  při pomíne k obča nů.  Útva r i nte rního  a udi tu  a  vni třní kontrol y zpra cová vá   Výroční
zprávu a protokoly o finančních kontrolách ÚIAK, kterou  předkládá starostovi   města.

 
Zá kl a dní  š kol y a  ma te řs ké   š kol y, kte ré  js ou přís pě vkovými  orga ni za ce mi   mě s ta  pře dkl á da jí  Ra dě  mě s ta  Kromě říže   ka ždoročně  výroční zprá vu, kte rou ná s l e dně  zve ře jňují  na

s vých  we bových  s trá nká ch, na př. Zá kl a dní  š kol a  Sl ova n Kromě říž, https ://www.zs s l ova n.cz/dokume nty/pl a ny-a -vyrocni -zpra vy

 

Výroční zprá vu  zve ře jňují  rovně ž da l š í přís pě vkové  orga ni za ce  zři zova né  mě s te m  Kromě říž,  na př. Sportovní za říze ní mě s ta  Kromě říže : https ://www.s zmk.cz/vyrocni -zpra vy-s zmk.

 
Obchodní  s pol e čnos t Kromě řížs ké  te chni cké   s l užby,  s .r.o. zve ře jňuje  výroční   zprá vu  a  úče tní  zá vě rku  ve  s bírce  l i s n   obchodního  re js tříku, kte rý je  dos tupný  na  we bu:

https ://or.jus ti ce .cz/i a s /ui /vypi s -s l -fi rma ?s ubje ktId=196169.  Rovně ž  Bi opa s ,  s pol .  s  r.o.: https ://or.jus ti ce .cz/i a s /ui /vypi s -s l -fi rma ?s ubje ktId=488120

 
Mě s to  Kromě říž  ne zpra cová vá   výroční  zprá vu  o  či nnos ti  úřa du. 

Ano

Ano

1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;

1.3.B Transparentní úřad,
(Realizátoři v kategorii C mohou
zveřejnění zpráv/článků o MA21
v místních/regionálních/celostátních
médiích doložit odkazem na
splnění příslušného ukazatele
v Databázi Kritérií MA21.) ;

1

Mě s to i  mě s ts ké  orga ni za ce  pra vi de l ně  zpra cová va jí  výroční zprá vy, kte ré  js ou proje dná ny v Ra dě  mě s ta  Kromě říže . Dokume nty js ou  ve ře jně  přís tupné .

0

Podně ty poda né   v rá mci  ve ře jných proje dná ní  js o u  vypořá dá ny v rá mci  zá pi s ů, kte ré  js ou  ná s l e dně  roze s l á ny přís l uš ným odborům  mě s ts ké ho úřa du a  js ou zve ře jňová ny na
we bových  s trá nká ch mě s ta  Kromě říže :

http://www.zdra ve me s tokrome ri z.cz/fi l e a dmi n/us e r_upl oa d/dokume nty/s tra te gi cke /za pi s _ve re jne _forum.pdf

Smě rni ce  č. 2/2013  Pra vi dl a  pro při jímá ní  a  vyři zová ní pe c,   s tížnos tí,  podně tů,  ná vrhů  a  při pomíne k upra vuje  pos tup Mě s ts ké ho úřa du Kromě říž při  vyři zová ní pe cí, s žnos ,

1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.2.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.3.2.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.3.3. Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.3. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.3.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.3.3.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.3.4. Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.4. Indikátory

http://www.zdravemestokromeriz.cz/planovani-s-verejnosti/mlade-forum/
http://www.zdravemestokromeriz.cz/planovani-s-verejnosti/zakovske-forum/
https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/evropske-fondy/probihajici-projekty/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-kromerizsku-2018-2019/
https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/evropske-fondy/ukoncene-projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-orp-kromeriz-ii/
https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/komunikace-s-uradem/informace-ze-zakona-c-1061999-sb/vyrocni-zpravy/
https://www.zsslovan.cz/dokumenty/plany-a-vyrocni-zpravy
https://www.szmk.cz/vyrocni-zpravy-szmk
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=196169
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=488120
http://www.zdravemestokromeriz.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/strategicke/zapis_verejne_forum.pdf


Smě rni ce  č. 2/2013  Pra vi dl a  pro při jímá ní  a  vyři zová ní pe c,   s tížnos tí,  podně tů,  ná vrhů  a  při pomíne k upra vuje  pos tup Mě s ts ké ho úřa du Kromě říž při  vyři zová ní pe cí, s žnos ,
podně tů, ná vrhů a  při pomíne k fyzi ckých a  prá vni ckých os ob.

Ta to s mě rni ce  s ta novuje  povi nnos  a  oprá vně ní mě s ta  a  je ho orgá nů a  je  zá va zná  pro za mě s tna nce  mě s ta  a  uvol ně né  čl e ny Za s tupi te l s tva  mě s ta  při  vyři zová ní pe cí, s žnos  a
podně tů.

Ano

Ano

1.3.B Transparentní úřad,
(Realizátoři v kategorii C mohou
zveřejnění zpráv/článků o MA21
v místních/regionálních/celostátních
médiích doložit odkazem na
splnění příslušného ukazatele
v Databázi Kritérií MA21.) ;

2

Mě s to Kromě říž má  zpra cova ná   pra vi dl a   k vyři zová ní s tížnos tí a  podně tů od obča nů.

0

Mě s to  Kromě říž  zve ře jňuje  i nforma ce  na d rá me c s vých  zá konných povi nnos  za  úče l e m zji š tě ní  tra ns pa re ntnos  s vé   či nnos  a  i nformova nos  obyva te l  mě s ta  Kromě říže .
Význa mnou komuni ka ční rol i  vš a k s e hrá va jí vš i chni  za mě s tna nci  úřa du. Vča s né , vě cně  s prá vné , e rudova né  a  s rozumi te l né  i nforma ce  pos kytnuté  úře dníke m s pol uvytvá ře jí i ma ge
i ns tuce  Mě s to má  zříze nou pozi ci  s kové ho ml uvčího na  pl ný úva ze k.   Ti s kový ml uvčí je  i  zá rukou s rozumi te l nos  pře dá va ných i nforma cí, kte ré  js ou při způs obe ny potře bá m
ve ře jnos ti .

 Využívá   ce l ou řa du   i nforma čních ka ná l ů: we bové  s trá nky (https ://www.me s to-krome ri z.cz/), s oci á l ní s ítě  (https ://www.fa ce book.com/Me s toKrome ri zOfi ci a l ne , 
https ://twi tte r.com/me s tokrome ri z) https ://www.youtube .com/us e r/Me s toKrome ri z, Kromě řížs ký zpra voda j (https ://www.me s to-krome ri z.cz/a ktua l i ty/pdf-zpra voda j-ke -
s ta ze ni /2019/), úře dní de s ka  (https ://www.me s to-krome ri z.cz/ura d/dokume nty-a -i nforma ce /ure dni -de s ka /), me di a  re l a ons , i nte rpe rs oná l ní komuni ka ce , roze s íl á ní zprá v na  e -
ma i l y, roze s íl á ní .pdf ve rze  Kromě řížs ké ho zpra voda je , ve ře jná   proje dná vá ní, works hopy a  di s kuze  v rá mci  proje ktu Zdra vé  mě s to a  mís tní  Age nda  21. Ano

Ano

Ano

1.3.D Webová stránka
města/obce s informacemi o
MA21 a UR. (Indikátor je hlavní
(povinný) pro realizátory
v kategorii A a B dle sady kritérií
místní Agendy 21. Realizátoři
v kategorii C dokládají v rámci
plnění Kritérií MA21) ;

1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;

1.3.B Transparentní úřad,
(Realizátoři v kategorii C mohou
zveřejnění zpráv/článků o MA21
v místních/regionálních/celostátních
médiích doložit odkazem na
splnění příslušného ukazatele
v Databázi Kritérií MA21.) ;

2

Mě s to Kromě říž  využívá  š i rokou š ká l u ná s trojů k za ji š tě ní i nformová ní  ve ře jnos ti .

0

Pra covní řá d Mě s ts ké ho úřa du  Kromě říž v čl . 3  ods t. 2, pís m. f za kl á dá   povi nnos t za mě s tna nci  v s ouvi s l os ti   s  výkone m za mě s tná ní  ne při jíma t  da ry ne bo ji né   výhody s  výji mkou
da rů ne bo výhod pos kytova ných  za mě s tna va te l e m.

 
Za mě s tna nci   úřa du  s e  řídi  příka ze m ta je mníka  č. 1/2013  Kode x e ky za mě s tna nců Mě s ts ké ho úřa du   Kromě říž. Zá kl a dními  hodnota mi , kte ré  má  ka ždý za mě s tna ne c Mě s ts ké ho

úřa du Kromě říž c t a  vytvá ře t ta k zá kl a d pro vybudová ní a  udrže ní důvě ry ve ře jnos , js ou zá konnos t při  rozhodová ní a  rovný přís tup ke  vš e m fyzi ckým i  prá vni ckým os obá m. Vychá zí

z myš l e nky, že  za mě s tna nci  Mě Ú KM v s oul a du s  pos kytová ním s l uže b ve ře jnos  je dna jí způs obe m, kte rý ve ře jnos t oče ká vá . Za mě s tna ne c Mě Ú KM má  zá je m na  e fe k vním

výkonu ve ře jné  s prá vy, a  proto s i  da l š ím vzdě l á vá ním

prohl ubuje  s voji  odbornos t. Cíl e m je  podpora  žá doucích s ta nda rdů chová ní za mě s tna nců Mě Ú KM.

Čl . 5 příka zu upra vuje  da ry a  ji né   na bídky ta kto:

„1. Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavos , ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě se dotýkat rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k
věci, nebo která by bylo možno považovat

za odměnu za práci, která je jeho povinností.

2. Zaměstnanec nedovolí, aby se v souvislos  se svým zaměstnáním ve veřejné správě dostal do postavení, ve kterém je zavázán opla t prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným
nepatřičnému vlivu jiných osob.

Ano

Ano

1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;

1.3.B Transparentní úřad,
(Realizátoři v kategorii C mohou
zveřejnění zpráv/článků o MA21
v místních/regionálních/celostátních
médiích doložit odkazem na
splnění příslušného ukazatele
v Databázi Kritérií MA21.) ;

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.4.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.3.4.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.3.5. Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.5. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.5.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.3.5.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.3.6. Přijímá úřad a jeho organizace opatření pro snížení rizik korupce?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.6. Indikátory

https://www.mesto-kromeriz.cz/
https://www.facebook.com/MestoKromerizOficialne
https://twitter.com/mestokromeriz
https://www.youtube.com/user/MestoKromeriz
https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/pdf-zpravodaj-ke-stazeni/2019/
https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uredni-deska/


3. Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním ve veřejné správě nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

4. Zaměstnanec se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnos , nebo dokonce zavdat příčinu k vydírání
zaměstnance.“

 
Dá l e  je  v příka zu  uve de no:

„1. Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajis l maximálně efek vní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjis  ztrátu
nebo újmu na majetku ve státním vlastnictví nebo na majetku ve vlastnictví územních samosprávných celků, podvodné či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu
zaměstnanci, popřípadě příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

2. V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo způsobem, který představuje možnost zneuži  úřední moci, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost
svému nadřízenému.“

 

V příka zu je  rovně ž uve de no:

„1. Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu veřejné správy pro svůj soukromý zájem. Je jeho povinnos  vyhnout se konfliktům zájmů i
předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat.

2. Zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoliv způsobem spojenou s jeho postavením ve veřejné správě, pokud to zákon neumožňuje.

3. Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost ani ostatní zaměstnance v úřadu.

4. S informacemi získanými při výkonu veřejné správy zaměstnanec nakládá s potřebnou důvěrnos  a poskytuje jim příslušnou ochranu. Přihlíží přitom náležitě k právu veřejnos  na přístup k
informacím v rozsahu daném příslušnými zákony.“

 

Při  re a l i za ci   ve ře jných za ká ze k s e  za mě s tna nci   říd í  zá kone m č. 134/2016 Sb., o za dá vá ní ve ře jných za ká ze k a  s mě rni cí  č. 2/2014 K za dá vá ní ve ře jných za ká ze k.  Ta to s mě rni ce
s ta novuje  zá va zný pos tup mě s ta  Kromě říž ja ko za da va te l e  při  za dá vá ní ve ře jných za ká ze k, upra vuje  kompe te nce  orgá nů mě s ta , orga ni za čních je dnote k Mě s ts ké ho úřa du
Kromě říž, čl e nů orgá nů mě s ta  a  za mě s tna nců mě s ta  při  za dá vá ní za ká ze k podl e  Zá kona , vče tně  ve ře jných za ká ze k ma l é ho rozs a hu a  e l e ktroni cké  a ukce .  Smě rni ce  je  zá va zná  pro
za mě s tna nce  mě s ta  a  pro čl e ny orgá nů mě s ta , kte ří s e  při  výkonu s vé  funkce  podíl í na  za dá vá ní ve ře jných za ká ze k.

 
V s oul a du  s e  zá kone m č. 340/2015 Sb., o zvl á š tních podmínká ch úči nnos  ně kte rých s ml uv, uve ře jňová ní tě chto s ml uv a  o re gi s tru s ml uv zve ře jňuje  mě s to   Kromě říž s vé   s ml ouvy, 

je ji chž  fi na nční obje m  pře s a huje  50.000 Kč be z DPH  v re gi s tru  s ml uv.

2

Proti korupční opa tře ní js ou re a l i zová na .

0

Mě s to  Kromě říž  ne má   zpra cova nou  ma rke ti ngovou  s tra te gi i  mě s ta   a  s ouča s ně  ne js ou pops á ny komuni ka ční ka ná l y s  ve ře jnos . Ovš e m mě s to vyu žívá   ce l ou řa du  
i nforma čních ka ná l ů, kte ré   průbě žně  opti ma l i zuje  a d. 1.3.5.  

Ano

Ano

Ano

1.3.D Webová stránka
města/obce s informacemi o
MA21 a UR. (Indikátor je hlavní
(povinný) pro realizátory
v kategorii A a B dle sady kritérií
místní Agendy 21. Realizátoři
v kategorii C dokládají v rámci
plnění Kritérií MA21) ;

1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;

1.3.B Transparentní úřad,
(Realizátoři v kategorii C mohou

zveřejnění zpráv/článků o MA21
v místních/regionálních/celostátních
médiích doložit odkazem na
splnění příslušného ukazatele
v Databázi Kritérií MA21.) ;

-1

Komuni ka ční ka ná l y ne js ou pops á ny.  Ne ní zpra cová na  ma rke ti ngová   s tra te gi e .

0

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.6.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.3.6.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.3.7. Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.7. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.7.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.3.7.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený



Kdo js ou pa rtne ři : ta kové  s ubje kty, s  ni mi ž mě s to s pol upra cuje  na d rá me c s vých bě žných a ge nd a  povi nnos , v užš í rovi ně  a  za  pře de m de finova ných podmíne k s e ps a ných
v pa rtne rs ké  dohodě  či  me mora ndu. V š i rš ím konte xtu může  být pa rtne re m ka ždý, s  kým mě s to pra vi de l ně  komuni kuje  a  s pol upra cuje  (obča né , podni ka te l é , profe s ní s kupi ny,
mé di a , komuni ty, me nš i ny a td.) Za  pa rtne rs tví vš a k v tomto s mys l u pova žuje me  ze jmé na  čl e ns tví ve  s pol cích, s pol uprá ci  s  pa rtne rs kými  mě s ty, obča ns kými  i ni ci a va mi ,
podni ka te l s kými  i ni ci a va mi  a pod. Rozvoj a  říze ní tě chto vzta hů zá vi s í s  ve l ké  čá s  na  vůl i  pol i cké  re pre ze nta ce  a  ne  vždy umíme  pote nci á l  tě chto vzta hů využít. Úřa d ne má
zpra cova nou da ta bá zi  kl íčových pa rtne rů pro je dnotl i vé  obl a s ti  půs obe ní.

Členství ve spolcích: Sva z mě s t a  obcí ČR, Če s ké  dě di ctví UNESCO, Sdruže ní hi s tori ckých s íde l  Če ch Mora vy a  Sl e zs ka , Sdruže ní obcí pro rozvoj Ba ťova  ka ná l u a  vodní ce s ty na  ře ce
Mora vě , As oci a ce  mě s t pro cykl i s ty, Fa i rtra dová  mě s ta , Ná rodní s íť Zdra vých mě s t, Sdruže ní ta je mníků mě s ts kých a  obe cních úřa dů ČR, Če s ký i ns tut i nte rních a udi torů,
Kromě řížs ko – s druže ní pro ce s tovní ruch, Mi krore gi on Kromě řížs ko.

Partnerská města: Cha te a udun, Pi e ka ry Sl a s ki e , Kre ms , Ra mni cu Va l ce a , Ni tra , Ružombe rok, Kromě říž - Ol omouc – Le dni ce ,

Další partnerství: Gré mi um podni ka te l ů, pa rtne rs tví uza vře ná  v rá mci  re a l i za ce  proje ktů, Úřa d prá ce , 

Ano

Ano

Ano

1.3.C Partnerství a synergie;

1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;

1.3.F Schválení finanční podpory
aktivit k UR/MA21 vyplývajících z
komunitního plánování.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21. .
Realizátoři v kategorii C
dokládají v rámci plnění Kritérií
MA21);

2

Mě s to vytvá ří úče l ná  pa rtne rs tví, kte rá  vytvá ře jí podmínky pro s pol uprá ci , ja k na  úrovni  mě s ta , ta k na  úrovni  orga ni za cí a  s pol ků  v ně m půs obících.

0

Synergické efekty lze konkretizovat v řadě oblastí partnerství:

- s m ístním i podnikateli - bylo založeno Grémium podnikatelů

- s partnerským městem Ružomberok - společný projekt na rozvoj kultury a příhraniční spolupráce

- s Partnerským městem Ramnicu Valcea - nákup kontejnerů na šatstvo, naplnění kontejnerů a odvoz do partnerského města

- s NNO - podílí se na akcích města a kampaních: Den Země, ekoscuky, Evropský týden mobility

- s ČČK - podílí se na výchovně- vzdělávacích akcích

Ano

1.3.C Partnerství a
synergie;

2

Ano, na konkrétních případech leze zcela jistě prokázat synergické efekty.

0

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

-2 -1

1.3.8. Jsou vytvářena vhodná partnerství?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.8. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.8.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.3.8.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.3.9. Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.9.

Do

rachoty na kole

Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.9.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.3.9.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.4

Hodnoceni:
Velmi špatná

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.4

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

https://audity.ma21.cenia.cz/DesktopModules/MA21_AudityFiles/API/FileApi/DownloadFile?souborUid=9F2ED4D2F5954D3AAF1714D237F52C15


Spokojenost obyvatel s kvalitou života není dlouhodobě a systematicky sledována. Spokojenost obyvatel byla řešena v rámci přípravy Strategického plánu města Kroměříže na léta 2010 – 2020 v roce
2009 a následně při aktualizaci strategického plánu města Kroměříže v roce 2013 byla řešena spokojenost občanů.

Pravidelná měření spokojenosti
občanů se neprovádějí.

V auditu se nevyužívají výsledky z
benchmarkingu a sebehodnocení dle
modelu CAF.

Metodika šetření  spokojenosti   neexistuje. Město  Kroměříž  neprovádí  pravidelně sociologický  průzkum mezi obyvateli  města.

 

Nicméně město  Kroměříž  realizuje řadu  dílčích  aktivit v této oblasti:

Jsou zavedeny pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením . Starosta a  místostarostové města budou občanům k dispozici  vždy první středu v měsíci  od 15:00 do 17:00.  první
možnosti  využi lo 25 občanů.

https://www.mesto-kromeriz.cz/aktual i ty/tiskove-zpravy/hodin-pro-verejnost-s-vedenim-mesta-poprve-vyuzi lo-petadvacet-obcanu/

 

Mě s to Kromě říž v rá mci  proje ktu Zdra vé  mě s to a  mís tní Age nda  21 pořá dá  ročně  s e  opa kující ve ře jné  proje dná ní k ce l kové mu udrži te l né mu rozvoji  mě s ta  pod ná zve m Desatero
problémů Kroměříže. Ta to forma  s e tká ní umožňuje  s e s ta vi t že bříče k ne jpa l či vě jš ích pri ori t mě s ta  z pohl e du obča nů. Obča né  vš e ch ge ne ra cí ma jí možnos t při jít di s kutova t o
probl é me ch a  možnos te ch je ji ch ře š e ní s e  zá s tupci  ve de ní mě s ta , za s tupi te l i  mě s ta , za mě s tna nci  Mě s ts ké ho úřa du Kromě říž, a l e  i  da l š ími  odborníky na př. z řa d ne zi s kových
orga ni za cí, podni ka te l s ké ho s e ktoru, vzdě l á va cích a  odborných i ns ti tucí.

http://www.zdra ve me s tokrome ri z.cz/pl a nova ni -s -ve re jnos ti /forum-me s ta /
V l e toš ním roce  budou v rá mci  Fóra  upl a tně ny ta ké  poci tové  ma py.

Mladé fórum (studentské fórum) umožňuje  cíl e ně  ře š i t či  pl á nova t vybra né  obl a s  udrži te l né ho rozvoje  ve  mě s tě  s  ml a dou ge ne ra cí. Ml a dé  fórum je  urče no pro s tude nty s tře dních

š kol  v Kromě říži  a  má  za  cíl  pros tře dni ctvím di s kus e  odborníků a  zá s tupců mě s ta  s  ml a dými  l i dmi  pos kytnout i nforma ce  o a ktuá l ním dě ní ve  mě s tě . Souča s ně  s i  a kce  kl a de  za  cíl

zís ka t od mladých l i dí podně ty a  zpě tnou va zbu, zda  js ou i nforma ce , kte ré  s e  k ni m bě žně  dos tá va jí dos ta te čné  a  ja ká  zl e pš e ní by na vrhova l i .

http://www.zdra ve me s tokrome ri z.cz/pl a nova ni -s -ve re jnos ti /ml a de -forum/

Žákovské fórum je  obdoba  Ml a dé ho fóra , jde  ta ké  o di s kuzi  k ce l kové mu zl e pš e ní mě s ta  me zi  zá s tupci  mě s ta , odborníky a  ml a dou ge ne ra cí. V přípa dě  žá kovs ké ho fóra  js ou
ml a dou ge ne ra cí myš l e ni  zá s tupci  z je dnotl i vých zá kl a dních š kol  mě s ta  Kromě říže .

http://www.zdra ve me s tokrome ri z.cz/pl a nova ni -s -ve re jnos ti /za kovs ke -forum/

Ve ře jnos t je  za pojová na  i  do proce s u komuni tního pl á nová ní s oci á l ních  s l uže b v rá mci   proje ktu  Komuni tní pl á nová ní s oci á l ních s l uže b na  Kromě řížs ku 2018 – 2019,

https ://www.me s to-krome ri z.cz/ura d/dokume nty-a -i nforma ce /gra nty-dota ce -a -proje kty/e vrops ke -fondy/probi ha ji ci -proje kty/komuni tni -pl a nova ni -s oci a l ni ch-s l uze b-na -

krome ri zs ku-2018-2019/ a  proje ktu  „Mís tní a kční pl á n rozvoje  vzdě l á vá ní v ORP Kromě říž I I“, https ://www.me s to-krome ri z.cz/ura d/dokume nty-a -i nforma ce /gra nty-dota ce -a -

proje kty/e vrops ke -fondy/ukonce ne -proje kty/mi s tni -a kcni -pl a n-rozvoje -vzde l a va ni -v-orp-krome ri z-i i /

 Apl i ka ce  Ci ty Moni tor -  obča né  mohou  pos íl a t  podně ty a  ná vrhy na  zl e pš e ní fungová ní mě s ta  Kromě říže  přímo ze  s ma rtphonu pomocí je dnoduché  a pl i ka ce  Ci ty Moni tor.

Vš e chny na hl á š e né  podně ty s e  a utoma ti cky zobra zí pra covníkům s a mos prá vy va š e ho mě s ta  ne bo obce

http://www.ci tymoni tor.cz/ci tymoni torczpubl i c/we l come ;js e s s i oni d=CF852F549C79598B484DBAFB17417FAC?0

 

V roce  2009 v rá mci   přípra vy Stra te gi cké ho  pl á nu  mě s ta  Kromě říže  na  l é ta  2010 – 2020 a  ná s l e dně  při   a ktua l i za ci   tohoto  dokume ntu  v roce  2013  byl   ře š e n dota zníkový 
průzkum  me zi   obyva te l i , zá s tupci   ne zi s kových  orga ni za cí  a  podni ka te l s kým s e ktore m.

Hl a vním cíl e m dota zníkové ho průzkumu byl o zji s t   ná zory obyva te l  mě s ta  Kromě říže  na  ži vot ve  mě s tě  Kromě říži , dos tupnos t zá kl a dních s l uže b, budoucnos t mě s ta  a  ná zory

pře ds ta vi te l ů ne zi s kových orga ni za cí a  podni ka te l s kých s ubje ktů na  je ji ch za poje ní do ži vota  ve  mě s tě  a  ná zory na  dě ní, kte ré  ovl i vňuje  je ji ch či nnos t.

Díl čí cíl e  průzkumu s e  za mě ři l y ze jmé na  na  zís ká ní ná s l e dujících i nforma cí od obyva te l  mě s ta  Kromě říže :

spokojenost s městem Kroměříží jako místem, kde žijí,
spokojenost s mezilidskými vztahy v Kroměříži,
spokojenost se základními veřejnými službami,
spokojenost s kvalitou okolního životního prostředí,
spokojenost s možnostmi zaměstnání  ve městě Kroměříži,
seřazení  vybraných oblastí podle  osobní důležitosti jednotlivých obyvatel,
zhodnocení vybraných situací z hlediska bezpečnosti,
zhodnocení kvality vybraných služeb v Kroměříži,
zhodnocení dostupnosti vybraných základních služeb,
zhodnocení kvality vybraných položek,
zjištění názoru na uvedené možnosti,
co by dotázaní obyvatelé města Kroměříže rozhodně chtěli návštěvě v Kroměříži ukázat,
čím by se obyvatelé města nechtěli rozhodně před návštěvou chlubit,
zda chtějí v Kroměříži zůstat natrvalo,
jak by ovlivnili městský rozpočet,
co považují obyvatelé za nejzávažnější problém,
co považují obyvatelé naproti tomu za výhodu pro život v Kroměříži,
jak si obyvatelé představují Kroměříž v roce 2020,

zji š tě ní při pomíne k – pone chá n pros tor pro vyjá dře ní os obních ná zorů obyva te l  mě s ta  Kromě říže  k l i bovol né  probl e ma ti ce .

 

Ne

1.4.A Šetření spokojenosti
občanů - využití mezinárodních
indikátorů ECI nebo jiného
standardizovaného průzkumu
veřejného mínění;

-1

Metodika šetření  spokojenosti občanů s kvalitou života neexistuje. Město Kroměříž využívá pouze nástroj metodiky MA21 a to Fórum.

0

1.4.1. Existuje metodika šetření spokojenosti?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.4.1. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.4.1.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.4.1.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/hodin-pro-verejnost-s-vedenim-mesta-poprve-vyuzilo-petadvacet-obcanu/
http://www.zdravemestokromeriz.cz/planovani-s-verejnosti/forum-mesta/
http://www.zdravemestokromeriz.cz/planovani-s-verejnosti/mlade-forum/
http://www.zdravemestokromeriz.cz/planovani-s-verejnosti/zakovske-forum/
https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/evropske-fondy/probihajici-projekty/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-kromerizsku-2018-2019/
http://www.citymonitor.cz/citymonitorczpublic/welcome;jsessionid=CF852F549C79598B484DBAFB17417FAC?0


S výs l e dky ne js ou s e zna mová ni   za s tupi te l é   a  ve ře jnos t. Me todi ka  š e tře ní  s pokoje nos ti    ne e xi s tuje . Mě s to  Kromě říž  ne prová dí  pra vi de l ně  s oci ol ogi cký  průzkum me zi
obyva te l i   mě s ta .

 
Při  tvorbě  s tra te gi cké ho pl á nu mě s ta  Kromě říže   na  l é ta  2010 – 2020  v roce  2009  a  ná s l e dně  při  pokus u o je ho  a ktua l i za ci   v roce  2013  byl y s  výs tupy s e zna mová ni   čl e nové  
Za s tupi te l s tva  mě s ta  Kromě říže  i   ve ře jnos t. Ne

1.4.A Šetření spokojenosti
občanů - využití mezinárodních
indikátorů ECI nebo jiného
standardizovaného průzkumu
veřejného mínění;

-1

Vlastní metodiku šetření spokojenosti město neprovádí.

S výsledky Fóra jsou seznamováni občané, RMK a ZMK.

0

Tre nd v hodnoce ní  s pokoje nos ti   přípa dně  s rovná ní  s  ji nými   mě s ty dol oži t ne l ze , protože  ne ní  s l e dová na  pra vi de l ně  s pokoje nos t obyva te l  mě s ta  Kromě říže  s  kva l i tou  ži vota .

Ne

1.4.A Šetření spokojenosti
občanů - využití mezinárodních
indikátorů ECI nebo jiného
standardizovaného průzkumu
veřejného mínění;

-2

Trend v hodnocení spokojenosti doložit nelze.

0

Ana l ýza  výs l e dků ne ní  prove de na  s  vys vě tl e ním a d. 1.4.1,1.4.2,1.4.3.

Ne

1.4.A Šetření spokojenosti
občanů - využití mezinárodních
indikátorů ECI nebo jiného
standardizovaného průzkumu
veřejného mínění;

-2

Analýzu nelze provést.

Výsledky Fóra jsou samozřejmě dále zpracovány.

0

Opa tře ní  ne js ou při jímá na , protože  ne ní  s l e dová na  a  vyhodnocová na  s pokoje nos t obča nů  s  kva l i tou  ži vota .

 
Při  tvorbě  s tra te gi cké ho pl á nu mě s ta  Kromě říž  na  l é ta  2010 – 2020  v roce  2009  a  ná s l e dně  při  pokus u o je ho  a ktua l i za ci   v roce  2013  byl a  na vrhová na  opa tře ní, kte rá   s e
promítl a  do ná vrhové   čá s ti  s tra te gi cké ho  dokume ntu. 

1.4.A Šetření spokojenosti
občanů - využití mezinárodních
indikátorů ECI nebo jiného
standardizovaného průzkumu
veřejného mínění;

1.4.2. Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.4.2. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.4.2.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.4.2.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.4.3. Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.4.3. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.4.3.

Hodnoceni:
Velmi špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.4.3.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.4.4. Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.4.4. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.4.4.

Hodnoceni:
Velmi špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.4.4.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.4.5. Přijímají se opatření na základě provedení šetření?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 1.4.5. Indikátory



promítl a  do ná vrhové   čá s ti  s tra te gi cké ho  dokume ntu. 
Ne

-2

Opatření přijímána nejsou z důvodů uvedených v předchozích bodech.

Na prioritách definovaných na Fóru se samozřejmě dále pracuje.

0

Ne

Ano

Ano

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

-1

Základním  strategickým  dokumentem města  je  „Strategický  plán  města Kroměříže na léta 2010 – 2020“, ve kterém jsou
definovány strategická vize města Kroměříže a  strategické cíle vedoucí k dosažení   této vize. Nicméně tento strategický  dokument 
nebyl  zdárně dotažen  až  k samotnému akčnímu  plánu  s  propojením na rozpočet města.

V uplynulých letech byla  snaha tento strategický  dokument aktual izovat včetně sestavení akčních plánů  s  vazbou na rozpočet. 
Nedošlo ovšem nikdy k jeho schválení v Zastupitelstvu města Kroměříže.
Dále byly zpracovány dílčí koncepce v oblas  školství, životního prostředí, rodinné pol i ky, kultury   a  sociá lních  s lužeb na léta
2016 -2018.

Doplnění k oponentuře:

- přehled strategických a operativních cílů (z rozpočtu) za roky 2018 a 2019

-1

Strategické dokumenty jsou neaktuální a neobsahují akční plány.

Zpracované rozvojové koncepce ve školství, životním prostředí, sociálních službách,
rodinné politiky a kultury jsou neaktuální.

Pozitivní je zapojení města do benchmarkingu a sebehodnocení dle modelu CAF,
bohužel v auditu se jejich výsledky nevyužívají.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.4.5.

Hodnoceni:
Velmi špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 1.4.5.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

OPONENTURA

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?

HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?

HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?

HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.1

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.1

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit

Trend nehodnocený



Předložený materiál ke schválení Zastupitelstvu  města Kroměříže schválený rozpočet města Kroměříže na rok
2018 a 2019 posílám na e-mail oponenta, protože do přílohy bylo možné nahrát jen jeden soubor.

- koncepce rozvoje školství, životního prostředí, kultury, rodinné politiky a komunitní plán sociálních
služeb

Koncepce opět posílám v příloze na e-mail oponenta. S výjimkou Komunitního plánu sociálních služeb, který je v
tuto chvíli ještě ve fázi zpracování. Zpracován bude v září 2019.Finální výstupy zpracované v této oblasti jsou
zveřejněny zde:

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-
zdravotnictvi/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-kromerizsku-2018-2019/

- přehled realizovaných projektů z let 2017 a 2018

Přehled projektů, na které město Kroměříž získalo finanční podporu  z různých zdrojů, najdete zde:

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/

- hodnocení Strategického plánu města

K hodnocení Strategického plánu města Kroměříže nikdy nedošlo. Dosud platný strategický plán na léta 2010 -
2020 postrádal akční plán a aktualizace tohoto dokumentu včetně akčního plánu nebyla schválena
Zastupitelstvem města Kroměříž.

- provázanost ostatních koncepčních dokumentů

Obávám se, že provázanost koncepčních dokumentů není zajištěna s ohledem na roztříštěné kompetence a
řízení této oblasti.

- zjišťování přání a požadavků klientů, občanů a dalších zainteresovaných stran

Ankety, dotazníky, kulaté stoly, fórum města, žákovské fórum, studentské fórum, příjem a podání na
jednotlivých  odborech  MěÚ, pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením města

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

0

Mě s to Kromě říž s e  s na ží e fe kti vně  a  úče l ně   re a l i zova t s vou či nnos t pros tře dni ctvím pl ně ní  a k vi t/proje ktů v s oul a du s e
s chvá l e ným rozpočte m mě s ta  Kromě říže . Má  s chvá l e ny a  i mpl e me ntová ny vni třní s mě rni ce  upra vující obl a s t říze ní ri zi k a  vni třní
kontrol ní s ys té m.

DOPLNĚNÍ K OPONENTUŘE:

- konkrétní příklady zdokonalení procesů úřadu/města

Došlo ke zlepšení např. těchto procesů:

Řízení rizik,

Zpracování mezd,

Místní šetření pro potřeby odboru sociálních věcí a zdravotnictví,

Nastavení pravidel komunikace s MP ve věci kontrol“,

„Vzdělávání pracovníků na základě kompetenčního modelu“,

„Výběrové řízení na základě kompetenčního modelu“,

„Podpora zpracování veřejných zakázek“,

„Proces hodnocení pracovníků na základě kompetenčního modelu“,

„Plánování sociálních služeb“,

„Komunikační podpora terénní práce“,

„Proces sociálně-právní ochrany dětí – podpora řešení problémů problémového dítěte“,

„Proces sociálně právní ochrany dětí – podpora soudního řízení“,

„Přehledy osobních a citlivých údajů“,

Vydávání cestovních dokladů e-pas“,

„Uzavření sňatku – Oddací list“.

- výsledky kontrol dalších kontrolních orgánů

Výkon jednotlivých agend je podrobován kontrolám zejména ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje  a
případně příslušných ministerstvech. Provedené kontroly neprokázaly závažná pochybení při výkonu
příslušných agend, maximálně se jedná o drobné formální nedostatky, na něž vždy navážou příslušná opatření
k nápravě.  Zápisy z provedených kontrol jsou uloženy u dotčených vedoucích odborů, jejíchž odbor byl
předmětem kontroly a dále jsou zápisy z provedených kontrol uloženy u tajemníka městského úřadu.

0

Dobrý výsledek města v soutěži Přívětivý úřad.

Malé provázání zavedených metod řízení - v auditu nejsou využity výsledky z
benchmarkingu ani ze sebehodnocení dle modelu CAF.

Strategický plán města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-kromerizsku-2018-2019/
https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/
https://audity.ma21.cenia.cz/DesktopModules/MA21_AudityFiles/API/FileApi/DownloadFile?souborUid=94120EBBE10E413BA8C4D273BF10D36C


- vyhodnocení dosahování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti

Hospodárnost,  efektivnost  a účelnosti  vyhodnocujeme  průběžně a s ohledem na pravidla stanovená  
směrnicí  č. 1/2016 O kontrolním  systému  města Kroměříže zpracováváme plán kontrolních činností na
příslušný rok a tento plán kontrolních  činností je 1 x za rok  vyhodnocován  vedoucími  příslušných odborů.  

Směrnice o kontrolním systému města Kroměříže stanovuje pravidla a postupy při výkonu kontrolních činností
konaných zaměstnanci města Kroměříže. Směrnice zvláště upravuje pravidla a procesní postupy při výkonu
finanční kontroly v podmínkách města Kroměříže. Nastavuje pravidla pro hospodaření s veřejnými prostředky.

Cílem směrnice o kontrolním systému města Kroměříže je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný
výkon veřejné správy, zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních,
právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů města.

Směrnice obsahuje přílohu, kde jsou mimo jiné stanovena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při
nakládání s veřejnými prostředky

- naše porovnání s dalšími městy v Benchmarkingové iniciativě 2005

Obecně lze konstatovat, že dosahujeme průměrných hodnot ve sledovaných indikátorech v rámci skupiny B.

- pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením města

Pravidelné hodiny pro veřejnost se konaly poprvé 6. března 2019 s tím, že jsou zavedeny pravidelně vždy první
středu v měsíci. Dosud se konaly již  4x. Záznamy pořizovány nejsou.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

1

Mě s to Kromě říž  je  i nforma čně  ote vře né , využívá   vš e chny dos tupné  ná s troje  k pos kytová ní  i nforma cí na d rá me c l e gi s l a vních
povi nnos . Za pojuje  ve ře jnos t do  proce s u  s tra te gi cké ho pl á nová ní, přípra vy i nve s čních   a kcí,  na va zuje  úče l ná  pa rtne rs tví,
kte rá  umožňují re a l i zova t díl čí  proje kty.

DOPLNĚNÍ K OPONENTUŘE

- odkaz na Výroční zprávu o šetření a vyřizování petic, stížností, námětů a připomínek občanů

Výroční zpráva není zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže. Pracuje se v tuto chvíli na vnitřní normě, která
by upravovala danou oblast. Po bližším zjištění není dosud zpracováváno v takové kvalitě a souhrnně, že bychom výstup
mohli nazvat výroční zprávou a takto nyní publikovat. Výroční zprávu, která by obsahovala výše uvedené, tedy nemáme.

0

Uzavřená partnerství mají pozitivní efekty.

V roce 2019 město přestalo realizovat akce se zapojením veřejnosti jako jsou Fórum
města či Mladé fórum. 

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

-2

Spokojenost obyvatel s kvalitou života není dlouhodobě a systema cky sledována. Spokojenost obyvatel byla řešena v rámci přípravy
Strategického plánu města Kroměříže na léta 2010 – 2020 v roce 2009 a následně při aktualizaci strategického plánu města Kroměříže v roce
2013 byla řešena spokojenost občanů.

-1

Pravidelná měření spokojenosti občanů se neprovádějí.

V auditu se nevyužívají výsledky z benchmarkingu a sebehodnocení dle modelu CAF.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.3

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.3

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.4

Hodnoceni:
Velmi špatná

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 1.4

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje

VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Město je zapojené do benchmarkingového porovnávání a realizuje sebehodnocení dle modelu CAF.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Malá provázanost jednotlivých metod řízení.

Nepokračování v aktivitách na zapojování občanů do věcí veřejných v roce 2019.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Příklady dobré praxe z jiných měst.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Hrozí deziluze občanů z nevýkonné správy města.



Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Stav hodnocení:

Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

Datum tisku / Print date : 3.3. 2021 07:41
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