
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi                                                                                    
konané dne 20.6.2022 

Zpráva číslo: 6 

 

Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030 

 

Zpracoval a předkládá: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030. 
 

Důvodová zpráva: 
Strategický plán rozvoje města Čáslavi (dále jen SPR) je důležitý nadčasový, apolitický dokument, který na 
základě výběrového řízení vyhlášeného radou města vypracoval zhotovitel, kterým je KPMG Česká republika, 
s.r.o.  

KPMG patří k lídrům mezi globálními poskytovateli služeb správy dat, jak uvedla nezávislá analytická firma 
Forrester. Podle ní vyniká KPMG ve správě, integraci a zabezpečení dat.  

Proces zpracování a projednání SPR byl zahájen v říjnu 2021 a měl několik fází od sběru dat, jejich 
vyhodnocení, projednání zjištěných poznatků a navržených opatření. 

Nedílnou součástí SPR plánu je socioekonomická analýza. Ta byla zpracována s využitím primárních a 
sekundárních dat, kterými jsou veřejně dostupná statistická data, informace a data poskytnutá městem 
Čáslav, dále dotazníkové šetření, rozhovory se zástupci města a dalšími klíčovými aktéry s vlivem nebo 

zájmem na rozvoji města a také šetření v rámci zpracování pocitové mapy města. Účelem dokumentu je 
analyzovat město z pohledu jeho socioekonomických charakteristik, neboť jejich znalost je důležitá z důvodu 
správného zacílení navrhovaných opatření.  

Na základě získaných dat se uskutečnilo veřejné projednání návrhu dokumentu, připomínky byly 
zapracovány a předloženy k seznámení a připomínkám zastupitelům města. Následně byl dokument po 
dalších připomínkách projednán radou města a ta jej doporučila zasedání zastupitelstva ke schválení. 

Samotný SPR obsahuje vizi Čáslavi v roce 2030 a strategické cíle v tzv. prioritních oblastech (atraktivní, 

soudržné a moderní město) včetně návrhu strategických opatření a způsobu řízení a vyhodnocování 
naplňování SPR. 

Vypracování a schválení SPR je nejen důležitým nástrojem pro vlastní rozvoj města a stanovení cílů rozvoje 
s přesahem jednoho volebního období, ale je též důležitým předpokladem pro podání mnoha žádostí o 
dotace, ať již z národních nebo evropských fondů. 

Přílohy: 
1) Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030 Návrhová a implementační část (červen 2022) 

2) Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030 Socioekonomická analýza (duben 2022) 

3) Vypořádání připomínek k návrhu Návrhové a implementační části Strategického plánu rozvoje města Čáslavi do roku 2030 

(3.6.2022) 

 
 


