Katalog karet indikátorů
pro sledování pokroku realizace Strategického plánu rozvoje
města Bělá pod Bezdězem

ÚVOD
Indikátory představují klíčový nástroj určený k vyhodnocování úspěšnosti Strategického plánu rozvoje
města Bělá pod Bezdězem. Katalog indikátorů obsahuje karty jednotlivých indikátorů, jejich obsahem
je metodika výpočtu indikátoru, nastavení odpovědnosti a cílových hodnot a další charakteristiky.
Katalog indikátorů obsahuje celkem 34 karet indikátorů, prostřednictvím kterých bude sledováno
naplňování všech cílů stanovených v návrhové části strategického plánu.
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Vysvětlivky ke kartám indikátorů:
Pilíř SPRM – Název pilíře SPRM Bělá pod Bezdězem (1. Občanská vybavenost, 2. Kvalitní prostředí,
3. Atraktivní město, 4. Efektivní správa)
Pilíř SPRM – Název strategického cíle SPRM Bělá pod Bezdězem
Název indikátoru – Jedná se o indikátory schválené v návrhové části SPRM Bělá pod Bezdězem
Měrná jednotka – Jednotka, podle které jsou měřeny jednotlivé indikátory.
Optimální směr - Optimální směr by měl odpovídat tendenci hodnoty indikátoru, ke které by mělo
dojít splněním jednotlivých opatření a úkolů SPRM Bělá pod Bezdězem. Optimální směr vychází
z diskusí pracovních skupin. Pro přehlednost byly stanoveny k jednotlivým směrům vývoje symboly:
↑……………………………………..vzrůstající tendence
↓………………………………….....klesající tendence
╧……………………………………...nepoklesnout pod stanovenou mez
╤………………………………………nepřekročit stanovenou mez
↔…………………………………….udržet stávající hodnotu
A/N……………………………….....splněno/nesplněno
Monitorovat……………………..indikátor bude pouze monitorován
Správce měřítka – Správce měřítka stanovuje definici a metodiku výpočtu a je odpovědný za
získávání dat za jednotlivé indikátory. Správce měřítka stanovila pracovní skupina.
Roky – Jedná se o mezníky pro sledování hodnot indikátorů – 2016 – nastavení výchozích hodnot,
2018 – průběžný termín v polovině realizace SPRM Bělá pod Bezdězem, 2022 – konečný termín
realizace SPRM Bělá pod Bezdězem, even. jsou u vybraných indikátorů nastavena delší časová období
(2017-2019 a 2020-2022)
Plán – Nastavené cílové hodnoty indikátorů, kterých se dosáhne po úspěšné realizaci opatření
z akčních plánů a naplnění cílů SPRM Bělá pod Bezdězem. U některých indikátorů bude cílová
hodnota nastavena až po prvním měření.
Skutečnost – Reálné hodnoty indikátorů dosažené podle skutečnosti.

Popis indikátoru – Popis indikátoru zahrnuje jeho kontext, přínos ze sledování a tendence do
budoucna.
Indikátor ovlivňuje – Jedná se o podstatné faktory, které mají vliv na výslednou hodnotu indikátorů.
Metodika a výpočet – Popis metodiky a výpočtu indikátorů, případně odkaz na zdroje, které tuto
metodiku nastavují a spravují.
Zdroj čerpání dat – Jedná se o odkazy na instituce a zdroje, které spravují data pro výpočet
indikátorů.
Perioda vyhodnocování indikátoru – Uvedení časového intervalu, v jakém bude pravidelně
prováděno vyhodnocení jednotlivých indikátorů.

KARTA INDIKÁTORU 1
Pilíř SPRM

1. Občanská vybavenost

Cíl SPRM

1.1

Název indikátoru

POČET NEPŘIJATÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↔

Správce indikátoru

ředitelka / ředitel MŠ

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

0

0

0

Popis indikátoru: Indikátor sleduje naplněnost mateřských škol zřízených městem. Cílem města je zajistit
možnost navštěvovat mateřskou školu na území pro místní obyvatele. Město bude i nadále efektivně využívat
stávajících kapacity předškolních zařízení, a to především s ohledem na očekávaný demografický vývoj. Trendem
indikátoru je pokles počtu odmítnutých dětí.
Indikátor ovlivňuje: Demografický vývoj, migrační saldo města, poptávka a nabídka v různých částech města
Metodika a výpočet: Správce indikátoru vyhodnotí, na kolik jsou mateřské školy naplněny a kolik žádostí bylo
odmítnuto. Indikátor sleduje počet dětí, jejichž rodiče podali přihlášku do MŠ, ale nebyly přijaty. Indikátor
sleduje přihlášky dětí, které dovrší věku 3 let (resp. 2 let po roce 2020 dle platné legislativy) do 31. 12.
příslušného roku s trvalým bydlištěm na území města a školského obvodu.
Zdroj čerpání dat: Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, p. o.
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok

KARTA INDIKÁTORU 2
Pilíř SPRM

1. Občanská vybavenost

Cíl SPRM

1.1

Název indikátoru

REALIZACE CENTRALIZACE BUDOV ZŠ

Měrná jednotka

Ano/Ne

Optimální směr

Ano

Správce indikátoru

ředitelka / ředitel ZŠ

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

Ne

Ano

Ne

Popis indikátoru: Ve města se nachází Základní škola Bělá pod Bezdězem, p. o., jejíž výchovná, vzdělávací,
zájmová činnost a školní stravování jsou realizovány ve čtyřech objektech, což představuje významný problém.
Cílem města je provést sloučení všech budov základní školy do jedné budovy (vyjma detašovaného pracoviště
ZZC Bělá-Jezová), a to v Máchově ulici.
Indikátor ovlivňuje: ekonomická situace města, vyhlášené dotační tituly
Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje sloučení všech budov Základní školy Bělá pod Bezdězem, p. o., do jedné
budovy.
Zdroj čerpání dat: Základní škola Bělá pod Bezdězem, p. o.
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 3
Pilíř SPRM

1. Občanská vybavenost

Cíl SPRM

1.1

Název indikátoru

PROVOZNÍ NÁKLADY

Měrná jednotka

Tis. Kč

Optimální směr

Monitorovat

Správce indikátoru

místostarostka / místostarosta

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

8 534

8 900

8 318

Popis indikátoru: Město chce provést centralizaci všech budov základní školy (vyjma detašovaného pracoviště
ZZC Bělá-Jezová), a to v Máchově ulici, čímž by mělo mj. dojít k úspoře provozních nákladů.
Indikátor ovlivňuje: ekonomická situace města, vyhlášené dotační tituly, vývoj cen energií
Metodika a výpočet: Indikátor udává celkové provozní náklady budov Základní školy Bělá pod Bezdězem, p. o.,
za jeden kalendářní rok.
Zdroj čerpání dat: odbor financí
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok

KARTA INDIKÁTORU 4
Pilíř SPRM

1. Občanská vybavenost

Cíl SPRM

1.2

Název indikátoru

POČET LÉKAŘŮ VE MĚSTĚ

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

místostarostka / místostarosta

Roky

2016

2018

2022

Praktický lékař

2

3

Dětský lékař

1

2

Stomatolog

2

3

Plán

Skutečnost
Praktický lékař
Dětský lékař
Stomatolog

2
1
2

Popis indikátoru: Převážná část lékařů, kteří ve městě působí, je v důchodovém věku a je tak vysoce
pravděpodobné, že v nejbližších letech odejdou do důchodu. Zajištění lékařské péče je tak jedna z klíčových
výzev, před kterou město stojí. Město chce usilovat o rozvoj podmínek pro poskytování základních zdravotních
služeb (především praktického, dětského a zubního lékaře).
Indikátor ovlivňuje: zájem obyvatel o využívání péče místních lékařů, zájem o realizace praxe ve městě
Metodika a výpočet: Indikátor udává počet lékařů registrovaných ve městě dle následujících kategorií:
•
•
•

praktický lékař;
dětský lékař;
stomatolog.

Zdroj čerpání dat: Česká lékařská komora - http://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html;
Česká stomatologická komora - https://www.dent.cz/zdravotnicka-zarizeni/
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok

KARTA INDIKÁTORU 5
Pilíř SPRM

1. Občanská vybavenost

Cíl SPRM

1.3

Název indikátoru

POČET REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, JEJICH
KAPACITY A VYUŽITÍ

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

referentka / referent správního odboru

Roky

2016

2018

2022

Osobní asistence

3

5

Terénní odlehčovací služby

3

5

Plán

Skutečnost
Běžný nákup pro denní potřebu

12

Běžný úklid a údržba domácnosti

12

Pochůzky

11

Pomoc při osobní hygieně

4

Pomoc při osobní hygieně – koupání v SOH

8

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní
osobu

9

Praní a žehlení drobného i velkého prádla

10

Dovoz jídla – samostatný úkon

29

Dovoz jídla + další úkon

13

Velký nákup 5 – 15 kg, nákup ošacení atp.

3

Odvoz prádla z prádelny

4

Svoz do střediska osobní hygieny

1

Dohled nad klientem soc. služby v
domácnosti
Zapůjčení vysavače k provedení běžného
úklidu v DPS

5
4

Popis indikátoru: Vzhledem k demografickému stárnutí obyvatelstva se chce město zaměřit na zajištění
odpovídajících kapacit pobytových, terénních a ambulantních sociálních služeb tak, aby byly uspokojeny potřeby

obyvatel města. Současně bude cílem města usilovat o rozvoj podmínek pro poskytování kvalitních sociálních
služeb. Jednou z aktivit města bude i zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb a navazujících aktivit.
Indikátor ovlivňuje: Rozpočet města, financování sociálních služeb z jiných zdrojů, počet registrovaných
poskytovatelů sociálních služeb, počet uživatelů sociálních služeb
Metodika a výpočet: Indikátor udává počet klientů, kterým je poskytována daná registrovaná sociální služba.
Sociální služby jsou kategorizovány následovně:
•
•

Základní činnosti poskytované v domácnosti klienta – terénní služby;
Fakultativní činnosti.

Zdrojem dat je evidence Pečovatelské služby Mladá Boleslav, p. o.
Zdroj čerpání dat: evidence Pečovatelské služby Mladá Boleslav, p. o.
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 6
Pilíř SPRM

1. Občanská vybavenost

Cíl SPRM

1.4

Název indikátoru

POČET OBYVATEL MĚSTA

Měrná jednotka

Tis.

Optimální směr

╧

Správce indikátoru

vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

4900

5001

4831

Popis indikátoru: V posledních letech byl evidován klesající trend intenzity bytové výstavby ve městě, která je i
tak velmi nízká. Tato skutečnost může vypovídat o částečné neatraktivitě města pro nově příchozí. Z tohoto
důvodu je cílem města vytvářet podmínky pro rozvoj bydlení a optimalizovat nabídku bydlení.
Indikátor ovlivňuje: Finanční možnosti města, zájem o život v maloměstě, trendy v oblasti bydlení, ekonomická
situace obyvatel
Metodika a výpočet: Indikátor udává počet obyvatel k 31. 12. daného roku.
Zdroj čerpání dat: Veřejná databáze Českého statistického úřadu - https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 7
Pilíř SPRM

1. Občanská vybavenost

Cíl SPRM

1.4

Název indikátoru

POČET DOKONČENÝCH BYTŮ

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↑

správce indikátoru

vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Roky

2015

Plán
Skutečnost

2017-2019

2020-2022

30

45

2

Popis indikátoru: V posledních letech byl evidován klesající trend intenzity bytové výstavby ve městě, která je i
tak velmi nízká. Tato skutečnost může vypovídat o částečné neatraktivitě města pro nově příchozí. Z tohoto
důvodu je cílem města vytvářet podmínky pro rozvoj bydlení a optimalizovat nabídku bydlení.
Indikátor ovlivňuje: Finanční možnosti města, zájem o život v maloměstě, trendy v oblasti bydlení, ekonomická
situace obyvatel
Metodika a výpočet: Počet dokončených bytů za daný rok (k 31. 12. daného roku).
Zdroj čerpání dat: Veřejná databáze Českého statistického úřadu - https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 8
Pilíř SPRM

1. Občanská vybavenost

Cíl SPRM

1.3

Název indikátoru

POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK
URČENÝCH K PRONÁJMU

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

V

MAJETKU

MĚSTA

Havarijní - ↓
Dobrý a celkový - ↑

Správce indikátoru
Roky

vedoucí odboru rozvoje a majetku města
2016

2018

2022

200

180

Havarijní stav

140

100

Dobrý stav

60

80

Plán

Skutečnost

226

Havarijní stav

150

Dobrý stav

76

Popis indikátoru: Město chce vyřešit využití bytových prostor, které má ve svém vlastnictví. Jedním z řešení je
jejich poskytnutí k pronájmu.
Indikátor ovlivňuje: Finanční možnosti města, zájem o život v maloměstě, trendy v oblasti bydlení, ekonomická
situace obyvatel
Metodika a výpočet: Počet bytových jednotek v majetku města určených k pronájmu dle následující
kategorizace:
•
•

havarijní stav;
dobrý stav.

Zdroj čerpání dat: Odbor rozvoje a majetku města
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 9
Pilíř SPRM

2. Kvalitní prostředí

Cíl SPRM

2.1

Název indikátoru

OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA
URČENÝCH NA REKONSTRUKCI A MODERNIZACI MAJETKU
MĚSTA

Měrná jednotka

Tis. Kč

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

vedoucí finančního odboru

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

12 700

10 000

6 996

Popis indikátoru: Město Bělá pod Bezdězem disponuje značným množstvím památek, objektů se značnou
historickou hodnotou a dalších objektů, které jsou v jeho majetku. Řada z těchto objektů není využita či
efektivně využita a některé jsou ve špatném technickém stavu. Jako jeden z cílů si město stanovilo postupné
zlepšování technické stránky těchto objektů.
Indikátor ovlivňuje: rozpočet města, vyhlášené dotační tituly
Metodika a výpočet: Objem finančních prostředků vyčerpaný z rozpočtu města určených v daném roce na
rekonstrukci a modernizaci majetku města. Jedná se o položku 612x z rozpočtu města, jedná se o investiční
výdaje.
Zdroj čerpání dat: Finanční odbor
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x 2 roky

KARTA INDIKÁTORU 10
Pilíř SPRM

2. Kvalitní prostředí

Cíl SPRM

2.2

Název indikátoru

POČET NOVĚ ODKANALIZOVANÝCH DOMŮ

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2017-2019

2020-2022

10

22

0

Popis indikátoru: Město Bělá pod Bezdězem je z hlediska technické infrastruktury průměrně vybaveno. Na
kanalizační síť je napojena jen část obyvatelstva, v některých místních částech není možné vybudování kanalizaci.
Město plánuje dobudovat kanalizační síť v územích, kde to bude možné.
Indikátor ovlivňuje: Finanční možnosti města, vyhlášené dotační tituly
Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje celkový počet nově odkanalizovaných domů v daném kalendářním roce.
Zdroj čerpání dat: VaK; Odbor výstavby a životního prostředí
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 11
Pilíř SPRM

2. Kvalitní prostředí

Cíl SPRM

2.2

Název indikátoru

OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA
VYNALOŽENÝCH NA REKONSTRUKCI CHODNÍKŮ

Měrná jednotka

tis. Kč

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

2 000

2 000

0

Popis indikátoru: Město se zavázalo řešit bezpečnost pěší dopravy, která je aktuálně kritická vzhledem k absenci
chodníků v některých částech města.
Indikátor ovlivňuje: Finanční možnosti města, vyhlášené dotační tituly, rozlehlost města a jeho částí, stávající
technický stav chodníků
Metodika a výpočet: Indikátor udává objem finančních prostředků z rozpočtu města vynaložených na
rekonstrukci chodníků na území města Bělá pod Bezdězem v daném kalendářním roce.
Zdroj čerpání dat: Odbor výstavby a životního prostředí
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 12
Pilíř SPRM

2. Kvalitní prostředí

Cíl SPRM

2.2

Název indikátoru

OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA
VYNALOŽENÝCH
NA
REKONSTRUKCI
MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ

Měrná jednotka

tis. Kč

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

5 000

5 000

50

Popis indikátoru: V oblasti dopravní infrastruktury si město stanovilo za cíl udržovat kvalitu místních komunikací.
Indikátor ovlivňuje: Finanční možnosti města, vyhlášené dotační tituly, rozlehlost města a jeho částí, stávající
technický stav chodníků
Metodika a výpočet: Indikátor udává objem finančních prostředků z rozpočtu města vynaložených na
rekonstrukci místních komunikací na území města Bělá pod Bezdězem v daném kalendářním roce.
Zdroj čerpání dat: Odbor výstavby a životního prostředí
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 13
Pilíř SPRM

2. Kvalitní prostředí

Cíl SPRM

2.2

Název indikátoru

DÉLKA NOVĚ VYBUDOVANÝCH CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS
A KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ DOPRAVU

Měrná jednotka

km

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

1

3

0

Popis indikátoru: Ze zákona plyne pro město, jako vlastníka, povinnost udržovat komunikace v dobrém
stavebně-technickém stavu. Město si mj. stanovilo za cíl udržovat kvalitu komunikací pro pěší dopravu a
současně usilovat o postupné dobudování sítě cyklostezek a cyklotras sloužící základní dopravě, tj. zejména
půjde o propojení jednotlivých cyklotras.
Indikátor ovlivňuje: Finanční možnosti města, vyhlášené dotační tituly, rozlehlost města a jeho částí, stávající
délka a technický stav místních komunikací, cyklostezek a komunikací pro pěší dopravu
Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje celkovou nově vybudovaných cyklostezek, cyklotras a komunikací pro
pěší dopravu (měřeno v metrech). Výchozím bodem je hodnota “0“, měřeny budou nově vybudované
cyklostezky, cyklotrasy a komunikaci pro pěší dopravu ve sledovaném období.
Zdroj čerpání dat: Odbor výstavby a životního prostředí
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 14
Pilíř SPRM

2. Kvalitní prostředí

Cíl SPRM

2.3

Název indikátoru

OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA
URČENÝCH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Měrná jednotka

Tis. Kč

Optimální směr

╧

Správce indikátoru

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

6 900

7 500

6 462

Popis indikátoru: Město Bělá pod Bezdězem se chce zaměřit na zlepšení životního prostředí. K celkovému
zlepšení životního prostředí a života obyvatel chce město přispět opatřeními vedoucími ke snížení znečištění
ovzduší v topné sezóně a z místních zdrojů znečištění a ke snížení hlukové zátěže v blízkosti silnice I/38.
Realizována budou i opatření zaměřená na zvýšení separace odpadu (mj. prostřednictvím navýšení kapacit
kontejnerů tříděného odpadu) a likvidace skládek. Dále chce město revitalizovat krajinu, řešit problematiku
brownfields a areálu bývalého vojenského prostoru a udržovat kvalitu veřejných prostranství.
Indikátor ovlivňuje: Rozpočet města
Metodika a výpočet: Objem finančních prostředků z rozpočtu města na celkové výdaje vyčleněné v daném roce
na životní prostředí, které zajistí Odbor výstavby a životního prostředí. Započítány budou pouze neinvestiční
výdaje.
Zdroj čerpání dat: Rozpočet města, Odbor financí
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 15
Pilíř SPRM

2. Kvalitní prostředí

Cíl SPRM

2.3

Název indikátoru

VÝMĚRA REVITALIZOVANÉHO ÚZEMÍ

Měrná jednotka

ha

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2017-2019

2020-2022

3

3

0

Popis indikátoru: Jako jeden z cílů si město stanovilo i řešení bývalého vojenského prostoru a využitím
brownfields na svém území.
Indikátor ovlivňuje: Rozpočet města, plocha území určeného k revitalizaci, finanční náročnost revitalizace,
vypsané dotační tituly
Metodika a výpočet: Indikátor sleduje výměru revitalizovaného území v hektarech v daném roce. Jedná se o
ucelené lokality s vyšším investičním záměrem.
Zdroj čerpání dat: Odbor výstavby a životního prostředí
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 16
Pilíř SPRM

2. Kvalitní prostředí

Cíl SPRM

2.3

Název indikátoru

POMĚR TŘÍDĚNÉHO A NETŘÍDĚNÉHO ODPADU

Měrná jednotka

%

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

40 / 60

50 / 50

32 / 68

Popis indikátoru: Jedním z cílů města je realizace opatření zaměřených na zvýšení separace odpadu (mj.
prostřednictvím navýšení kapacit kontejnerů tříděného odpadu, rozšíření sběrného dvora, zvýšení tříditelných
komodit apod.).
Indikátor ovlivňuje: Rozpočet města, odlehlost místních částí, legislativní změny
Metodika a výpočet: Indikátor udává poměr mezi tříděným a netříděným odpadem (v procentech), tříděným
odpadem se rozumí veškeré složky komunálního odpadu začínající kat. číslem 20 (papír, plast, sklo, tetrapak, kov,
bioodpad, objemný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu apod.).
Zdroj čerpání dat: Odbor výstavby a životního prostředí
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 17
Pilíř SPRM

3. Atraktivní město

Cíl SPRM

3.1

Název indikátoru

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
KONANÝCH VE MĚSTĚ

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

Městská kulturní zařízení

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

9 000

10 000

8 729

Popis indikátoru: Ve městě se každoročně koná značné množství akcí rozmanitého zaměření, které se těší
značné oblibě místních obyvatel i turistů. Akce jsou realizovány jak na veřejných prostranstvích, tak v objektech
města a církve. Akce jsou organizovány zejména Městskými kulturními zařízeními, dále pak zájmovými
sdruženími. Město chce zachovat rozmanitost nabídky kulturních akcí a jejich početnost, k čemuž chce přispět
podporou spolkového života (především místních spolků), spoluorganizováním místních akcí a poskytováním
objektů sloužících kulturním účelům.
Indikátor ovlivňuje: Zájem obyvatel a turistů o realizované akce, rozpočet města, počet realizovaných akcí,
aktivita spolků ve městě
Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje počet návštěvníků kulturních a společenských akcí konaných ve městě,
které organizují Městská kulturní zařízení. Jedná se o kumulovaný počet návštěvníků za rok měřený
odhadem/počtem prodaných vstupenek.
Zdroj čerpání dat: Městská kulturní zařízení
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok.

KARTA INDIKÁTORU 18
Pilíř SPRM

3. Atraktivní město

Cíl SPRM

3.1

Název indikátoru

POČET AKCÍ REALIZOVANÝCH VE MĚSTĚ

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

╤

Správce indikátoru

Městská kulturní zařízení

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

70

70

62

Popis indikátoru: Ve městě se každoročně koná značné množství akcí rozmanitého zaměření, které se těší
značné oblibě místních obyvatel i turistů. Akce jsou realizovány jak na veřejných prostranstvích, tak v objektech
města a církve. Akce jsou organizovány zejména Městskými kulturními zařízeními, dále pak zájmovými
sdruženími. Město chce zachovat rozmanitost nabídky kulturních akcí a jejich početnost, k čemuž chce přispět
podporou spolkového života (především místních spolků), spoluorganizováním místních akcí a poskytováním
objektů sloužících kulturním účelům.
Indikátor ovlivňuje: Zájem obyvatel a turistů o realizované akce, rozpočet města, počet realizovaných akcí,
aktivita spolků ve městě
Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje počet akcí realizovaných ve městě Městskými kulturními zařízeními za
jeden kalendářní rok.
Zdroj čerpání dat: Městská kulturní zařízení
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok.

KARTA INDIKÁTORU 19
Pilíř SPRM

3. Atraktivní město

Cíl SPRM

3.2

Název indikátoru

POČET A STRUKTURA SPORTOVIŠŤ

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

předseda / předsedkyně Sportovní komise

Roky

2016

2018

Plán

2022

DH

SP

WO

DH

SP

WO

Bělá pod Bezdězem

5

1

1

6

2

1

Bezdědice

1

0

0

1

0

0

Březinka

1

1

0

0

0

1

Hlínoviště

1

1

0

0

0

0

Vrchbělá

1

Skutečnost

DH

SP

WO

Bělá pod Bezdězem

5

0

1

Bezdědice

0

0

0

Březinka

1

0

0

Hlínoviště

1

0

0

Vrchbělá

1

0

0

Popis indikátoru: Sportovní infrastruktura města je poměrně rozsáhlá a modernizovaná. Cílem města je nadále
rozvíjet podmínky pro sport a další volnočasové aktivity, které umožní aktivní trávení volného času obyvatel
města. K tomu chce město přispět zefektivněním využití stávající sportovní infrastruktury a optimalizací jejího
územního rozložení. Současně se bude město snažit zachovat pestrost sportovního vyžití a optimalizovat veřejná
hřiště tak, aby odpovídala potřebám obyvatel (zejména z hlediska jejich věkového složení).
Indikátor ovlivňuje: rozpočet města, počet a technický stav stávajících sportovišť
Metodika a výpočet: Indikátor udává počet sportovišť dle následujících typů sportovišť:
-

dětská hřiště (DH);
senior park (SP);
workout (WO).

A dále kategorizace dle místních částí:
-

Bělá pod Bezdězem;

-

Bezdědice;
Březinka;
Hlínoviště
Vrchbělá.

Zdroj čerpání dat: Odbor výstavby a životního prostředí
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 20
Pilíř SPRM

3. Atraktivní město

Cíl SPRM

3.3

Název indikátoru

VYTVOŘENÍ MARKETINGOVÉ KONCEPCE MĚSTA

Měrná jednotka

Ano/Ne

Optimální směr

Ano

Správce indikátoru

Městská kulturní zařízení

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

Ano

Ano

Ne

Popis indikátoru: Jedním z nástrojů, které chce město využít pro rozvoj cestovního ruchu ve městě, je vytvoření
marketingové koncepce, které přispěje k lepšímu PR města.
Indikátor ovlivňuje: rozpočet města
Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje vytvoření marketingové koncepce města. V případě jejího zpracování
bude hodnota ukazatele „Ano“.
Zdroj čerpání dat: Městská kulturní zařízení
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 21
Pilíř SPRM

3. Atraktivní město

Cíl SPRM

3.3

Název indikátoru

POČET REALIZOVANÝCH JEDNÁNÍ SE SUBJEKTY

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

starostka / starosta

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

10

10

5

Popis indikátoru: Pro dosažení rozvoje cestovního ruchu je třeba vzájemná spolupráce města a podnikatelských
a zájmových subjektů působících na jeho území i mimo něj.
Indikátor ovlivňuje: zájem o spolupráci ze strany podnikatelských subjektů
Metodika a výpočet: Indikátor udává počet jednání s podnikatelskými a zájmovými subjekty za jeden kalendářní
rok.
Zdroj čerpání dat: evidence vedená starostkou / starostou
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 22
Pilíř SPRM

3. Atraktivní město

Cíl SPRM

3.3

Název indikátoru

POČET UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

místostarostka / místostarosta

Roky

2016

2018

2022

Ubytovací zařízení

11

13

Stravovací zařízení

5

8

Plán

Skutečnost
Ubytovací zařízení

10

Stravovací zařízení

4

Popis indikátoru: Významnou bariéru rozvoje cestovního ruchu a současně i zdroj nespokojenosti místních
obyvatel představuje nedostatek stravovacích a ubytovacích zařízení. Ačkoliv tato problematika plně nespadá do
kompetencí města, město se chce zasadit o její řešení.
Indikátor ovlivňuje: zájem o spolupráci ze strany podnikatelských subjektů, stávající počet ubytovacích a
stravovacích zařízení, stávající kapacita ubytovacích zařízení

Metodika a výpočet: Indikátor udává počet stravovacích a ubytovacích zařízení ve městě k 31. 12.
daného roku.
Zdroj čerpání dat: Veřejná databáze Českého statistického úřadu
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 23
Pilíř SPRM

3. Atraktivní město

Cíl SPRM

3.3

Název indikátoru

LŮŽKOVÁ KAPACITA UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

místostarostka / místostarosta

Roky

2015

Plán
Skutečnost

2017-2019

2020-2022

240

250

233

Popis indikátoru: Významnou bariéru rozvoje cestovního ruchu a současně i zdroj nespokojenosti místních
obyvatel představuje nedostatek stravovacích a ubytovacích zařízení. Ačkoliv tato problematika plně nespadá do
kompetencí města, město se chce zasadit o její řešení.
Indikátor ovlivňuje: zájem o spolupráci ze strany podnikatelských subjektů, stávající počet ubytovacích a
stravovacích zařízení, stávající kapacita ubytovacích zařízení
Metodika a výpočet: Indikátor udává lůžkovou kapacitu ubytovacích zařízení (tj. počet lůžek v hromadných
ubytovacích zařízeních) ve městě k 31. 12. daného roku.
Zdroj čerpání dat: Veřejná databáze Českého statistického úřadu – Cestovní ruch: počet lůžek v hromadných
ubytovacích zařízeních
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 24
Pilíř SPRM

3. Atraktivní město

Cíl SPRM

3.3

Název indikátoru

SLUŽBY INFORMAČNÍHO CENTRA

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

Monitorovat

Správce indikátoru

Městská kulturní zařízení

Roky

Plán

Prodej regionální literatury a turistických
známek
Přehled volných pracovních míst

2016

2018

2022

Pobočka Pobočka Pobočka Pobočka Pobočka Pobočka
na
v
na
v
na
v
zámku knihovně zámku knihovně zámku knihovně
1 015

448

0

0

0

0

1

1

1.200

500

1.700

600

0

0

1

1

Informace o městě a okolí, o výletech po
okolí, o ubytování a stravování

30

2.500

40

2.600

Vyhledávání dopravních spojů

15

150

15

100

1.500

1.000

2.000

1.500

20

400

25

500

0

0

0

0

Kopírování, skenování
Veřejný internet zdarma

0

0

Přehled volných pracovních míst dle
nabídky ÚP Mladá Boleslav
Přehled kulturních programů v okolních
městech
Zajištění průvodcovských služeb – zámek /
město
Skutečnost

Prodej regionální literatury a turistických
známek

Pobočka Pobočka Pobočka Pobočka Pobočka Pobočka
na
v
na
v
na
v
zámku knihovně zámku knihovně zámku knihovně
1 015

448

Kopírování, skenování

23

2 251

Veřejný internet zdarma
Informace o městě a okolí, o výletech po
okolí, o ubytování a stravování

11

173

1 038

808

Vyhledávání dopravních spojů
Přehled volných pracovních míst dle
nabídky ÚP Mladá Boleslav
Přehled kulturních programů v okolních
městech
Zajištění průvodcovských služeb –
zámek/město

16

326

0

0

65

65

846 / 42

0

Popis indikátoru: Činnost Informačního centra v Bělé pod Bezdězem poskytuje informace o městě a jeho okolí,
tipy výlety, pomáhá vyhledávat dopravní spoje, poskytuje přehled kulturních programů v okolních městech a
mnohé další činnosti, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu města a současně i ke zlepšení společenského
života ve městě. Z tohoto důvodu je třeba zachovat činnost informačního centra a snažit se o rozšiřování nabídky
poskytovaných činností.
Indikátor ovlivňuje: zájem o spolupráci ze strany zainteresovaných subjektů, finanční situace, stávající rozsah
aktivit centra
Metodika a výpočet: Indikátor udává počet služeb, které poskytují informační centra v Bělé pod Bezdězem
(pobočka na zámku, pobočka v knihovně).
Jedná se o následující služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kopírování;
skenování
veřejný internet zdarma;
prodej regionální literatury a turistických známek;
informace o městě a okolí;
informace o výletech po okolí;
informace o ubytování a stravování;
vyhledávání dopravních spojů;
přehled volných pracovních míst dle nabídky ÚP Mladá Boleslav;
přehled kulturních programů v okolních městech;
prodej vstupenek na prohlídky vstupenek;

•

zajištění průvodcovských služeb.

Zdroj čerpání dat: Městská kulturní zařízení
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 25
Pilíř SPRM

3. Atraktivní město

Cíl SPRM

3.3

Název indikátoru

POČET NOVĚ VYDANÝCH INFORMAČNÍCH / PROPAGAČNÍCH
MATERIÁLŮ

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

Městská kulturní zařízení

Roky

2016

2018

2022

2

2

Plán
Skutečnost

1

Popis indikátoru: Město se snaží o rozvoj cestovního ruchu ve městě, ke kterému přispívá pravidelná aktualizace
informačních / propagačních materiálů, které jsou k dispozici turistům.
Indikátor ovlivňuje: finanční situace města, činnost Městských kulturních zařízení

Metodika a výpočet: Indikátor udává počet nově vydaných informačních / propagačních materiálů v daném
roce Městskými kulturními zařízeními. Město plánuje postupně opouštět velké náklady tiskových materiálů a
budeme se snažit šířit naše propagační materiály elektronickou cestou a pomocí aplikací pro chytré telefony a
tablety.
Zdroj čerpání dat: Městská kulturní zařízení
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 26
Pilíř SPRM

3. Atraktivní město

Cíl SPRM

3.4

Název indikátoru

POČET AKTIVNĚ ČINNÝCH OSVČ V HLAVNÍ ČINNOSTI NA
1000 OBYVATEL

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

místostarostka / místostarosta

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

70

80

67,1

Popis indikátoru: Ve městě je registrováno několik menších živnostníků, kteří poskytují služby obyvatelům
města. Zejména se jedná o potraviny, drogerii, občerstvení apod. Město si za jeden ze stěžejních cílů vytklo
udržet stávající škálu služeb pro občany a rozvíjet její nabídku tak, aby více odpovídala potřebám občanů města.
Indikátor ovlivňuje: zájem o spolupráci ze strany podnikatelských subjektů, stávající počet OSVČ
Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona se zjištěnou
aktivitou, kteří jsou evidovaní na území města, a to v přepočtu na tisíc obyvatel (k 31. 12.) v daném roce. Výpočet
je následující: (počet fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona se zjištěnou aktivitou k 31. 12.
daného roku / počet obyvatel k 31. 12. daného roku) * 1000
Zdroj čerpání dat: Český statistický úřad - https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__535443#
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 27
Pilíř SPRM

3. Atraktivní město

Cíl SPRM

3.4

Název indikátoru

POČET STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

místostarostka / místostarosta

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

5

8

4

Popis indikátoru: Město se chce zaměřit především na zajištění dostatečného počtu a kvality stravovacích
zařízení, které jsou aktuálně nedostačující a způsobují nespokojenost obyvatel i návštěvníků.
Indikátor ovlivňuje: zájem o spolupráci ze strany subjektů
Metodika a výpočet: Indikátor sleduje celkový počet stravovacích zařízení na území městě v daném roce.
Zdroj čerpání dat: Český statistický úřad / Vlastní evidence MěÚ
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 28
Pilíř SPRM

4. Efektivní správa

Cíl SPRM

4.1

Název indikátoru

POČET REALIZOVANÝCH JEDNÁNÍ SE SUBJEKTY

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↔

Správce indikátoru

místostarostka / místostarosta

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

15

15

15

Popis indikátoru: Město Bělá pod Bezdězem je členem řady sdružení a spolků a dlouhodobě rozvíjí spolupráci s
okolními obcemi a subjekty. V následujících letech chce město prohlubovat spolupráci s krajem, obcemi a
klíčovými subjekty ve městě, a to za účelem celkového rozvoje území, který mj. může zahrnovat i sdílení investic.
Cílem je i spolupráce např. se středními školami v okolí. Vzhledem k významnosti strategie města na dopad
života občanů je dalším z dílčích cílů zapojení občanů a klíčových subjektů ve městě do realizace této strategie.
Indikátor ovlivňuje: zájem o spolupráci ze strany subjektů i obyvatel, rozpočet města, plánované akce
Metodika a výpočet: Indikátor sleduje celkový počet akcí realizovaných ve spolupráci s partnery v daném roce.
Zdroj čerpání dat: evidence vedena místostarostou
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 29
Pilíř SPRM

4. Efektivní správa

Cíl SPRM

4.1

Název indikátoru

AKCE REALIZOVANÉ SPOLEČNĚ S PARTNERY

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↔

Správce indikátoru

starostka / starosta

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

15

15

15

Popis indikátoru: Město Bělá pod Bezdězem je členem řady sdružení a spolků a dlouhodobě rozvíjí spolupráci s
okolními obcemi a subjekty. V následujících letech chce město prohlubovat spolupráci s krajem, obcemi a
klíčovými subjekty ve městě, a to za účelem celkového rozvoje území, který mj. může zahrnovat i sdílení investic.
Cílem je i spolupráce např. se středními školami v okolí. Vzhledem k významnosti strategie města na dopad
života občanů je dalším z dílčích cílů zapojení občanů a klíčových subjektů ve městě do realizace této strategie.
Indikátor ovlivňuje: zájem o spolupráci ze strany subjektů i obyvatel, rozpočet města, plánované akce
Metodika a výpočet: Indikátor sleduje celkový počet akcí realizovaných ve spolupráci s partnery v daném roce.
Zdroj čerpání dat: evidence vedena místostarostkou
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 30
Pilíř SPRM

4. Efektivní správa

Cíl SPRM

4.2

Název indikátoru

POČET SETKÁVACÍCH MÍST V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

Měrná jednotka

Počet

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

starostka / starosta

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

2

4

1

Popis indikátoru: Dalším z dílčích cílů města je podporovat zapojení obyvatel a místních spolků do dění ve městě
a rozvíjet jejich spolupráci. Jistou bariéru občanské angažovanosti představuje územní roztříštěnost města,
kterou chce město překonat vybudování mít k setkávání v jednotlivých místních částech.
Indikátor ovlivňuje: zájem o spolupráci ze strany obyvatel, stávající počet setkávacích míst
Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet setkávacích míst v jednotlivých místních částech v daném roce.
Zdroj čerpání dat: odbor rozvoje a majetku města
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 31
Pilíř SPRM

4. Efektivní správa

Cíl SPRM

4.2

Název indikátoru

SPOKOJENOST OBČANŮ S FUNGOVÁNÍM MĚSTSKÉHO
ÚŘADU

Měrná jednotka

%

Optimální směr

↑

Správce indikátoru

starostka / starosta

Roky

2016

2022

Bude nastaveno po Bude nastaveno po
prvním měření
prvním měření

Plán
Skutečnost

2018

-

Popis indikátoru: Spokojenost občanů s fungováním městského úřadu je jedním z indikátorů celkové
spokojenosti obyvatel. Město chce poskytovat kvalitní a efektivní služby svým občanům a tím zvyšovat jejich
celkovou spokojenost života ve městě.
Indikátor ovlivňuje: spokojenost občanů, přístup zaměstnanců městského úřadu
Metodika a výpočet: Indikátor je měřen prostřednictvím ankety (viz příloha 1), která je publikována
prostřednictvím webových stránek města jednou za rok.
Zdroj čerpání dat: starostka
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 32
Pilíř SPRM

4. Efektivní správa

Cíl SPRM

4.3

Název indikátoru

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

Měrná jednotka

%

Optimální směr

╤

Správce indikátoru

vedoucí finančního odboru

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

6,08

0,01

2,65

Popis indikátoru: Město Bělá pod Bezdězem je dlouhodobě značně aktivní v oblasti čerpání dotačních
prostředků. Aktivita a schopnost města v této oblasti však představuje významný faktor rozvoje města. Cílem
města v následujících letech je zejména udržet vysokou dotační aktivitu a současně zdravé finanční řízení, které
se mu do této doby zdárně dařilo plnit. Město bude zvažovat všechny plánované investice a bude usilovat o
získávání externích zdrojů (evropské fondy, národní zdroje, soukromé zdroje).
Ukazatel dluhové služby patří k ukazatelům finančního zdraví. Ukazatel monitoruje hospodaření obcí a slouží k
regulaci jejich zadluženosti. Ukazatel dříve doporučovalo používat ministerstvo financí. Indikátor pro město
stanovuje nepřesáhnout ukazatel dluhové služby ve stanovené procentní výši.
Indikátor ovlivňuje: Rozpočet města, investiční výhled města, nové cizí zdroje
Metodika a výpočet: Dluhová služba= 100*(Dluhová služba/Dluhová základna)
Dluhová základna:
-

daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1
nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2
přijaté dotace – finanční vztah - položka 4112 + 4212

Dluhová služba:
-

úroky - položka 5141
splátky jistin a dluhopisů - položky 8xx2 a 8xx4
splátky leasingu - položka 5178

Zdroj čerpání dat: finanční odbor
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 33
Pilíř SPRM

4. Efektivní správa

Cíl SPRM

4.3

Název indikátoru

PROVOZNÍ PŘEBYTEK

Měrná jednotka

mil. Kč / rok

Optimální směr

╧

Správce indikátoru

vedoucí finančního odboru

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

6,7

7,0

25,6

Popis indikátoru: Přebytek hospodaření běžného rozpočtu je významným ukazatelem pro efektivitu měření
hospodaření účtu. Strategický plán stanovuje městu dlouhodobý cíl vztažený k vytváření pravidelného
provozního přebytku. Takové chování města je nezbytné především z pohledu případného nepříznivého
makroekonomického vývoje.
Indikátor ovlivňuje: Makroekonomická situace EU, ČR, regionu, rozpočet města, investiční výhled města.
Metodika a výpočet: Za přebytek je považován kladný rozdíl mezi běžnými příjmy (tj. daňové a nedaňové příjmy
a běžné dotace) a běžnými výdaji sníženými o úroky k úvěrům, opravy majetku. Přebytek bude určen na splátky
přijatých úvěrů, opravy a rekonstrukce majetku nebo na investiční rozvoj. Provozní přebytek bude získán z dat
Finančního odboru.
Zdroj čerpání dat: finanční odbor
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

KARTA INDIKÁTORU 34
Pilíř SPRM

4. Efektivní správa

Cíl SPRM

4.3

Název indikátoru

OBJEM ZÍSKANÝCH DOTACÍ

Měrná jednotka

tis. Kč / rok

Optimální směr

╧

Správce indikátoru

vedoucí finančního odboru

Roky

2016

Plán
Skutečnost

2018

2022

6 000,00

6 000,00

5 104,6

Popis indikátoru: Město Bělá pod Bezdězem je dlouhodobě značně aktivní v oblasti čerpání dotačních
prostředků. Aktivita a schopnost města v této oblasti představuje významný faktor rozvoje města. Cílem města v
následujících letech je zejména udržet vysokou dotační aktivitu
Indikátor ovlivňuje: Makroekonomická situace EU, ČR, regionu, vypsané dotační tituly, rozpočet města,
investiční výhled města
Metodika a výpočet: Indikátor udává celkový objem získaných dotací v daném roce.
Zdroj čerpání dat: finanční odbor
Perioda vyhodnocování indikátoru: 1 x za rok

PŘÍLOHA 1 Znění ankety - Spokojenost občanů s fungováním městského úřadu
SPOKOJENOST OBČANŮ S FUNGOVÁNÍM MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Sociodemografické údaje
Uveďte Váš věk. vypište
Vyberte Vaše pohlaví. vyberte jednu z možností
•
•

muž
žena

Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. vyberte jednu z možností
•
•
•
•
•

základní
vyučen/a
středoškolské s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské

Vyberte Váš socioekonomický status. vyberte jednu z možností, případně vypište
•
•
•
•
•
•
•

OSVČ/podnikatel
zaměstnanec
v domácnosti
nezaměstnaný
studující
senior
jiné:

Sociodemografické údaje
1. Domníváte se, že máte dostatek informací o dění ve městě? vyberte jednu z možností
• Rozhodně ano
• Spíše ano
• Nevím
• Spíše ne
• Rozhodně ne
2. Jaký informační zdroj o dění ve městě a na městském úřadě využíváte? vyberte jednu či více
možností, případně vypište
• webové stránky města
• facebookové stránky města
• zpravodaj města
• rozhlas města
• úřední deska
• osobní návštěva na městském úřadě
• e-mailová komunikace
• jiné:

3. Jaký informační zdroj o dění ve městě a na městském úřadě byste rád/a využíval/a více?
vyberte jednu či více možností, případně vypište
• webové stránky města
• facebookové stránky města
• zpravodaj města
• rozhlas města
• úřední deska
• osobní návštěva na městském úřadě
• e-mailová komunikace
• jiné
4. Jste spokojen/a s možností zapojit se do rozhodování o aktivitách města? vyberte jednu
z možností, případně vypište
• Ano, město poskytuje dostatek možností se zapojit do rozhodování
• Ne, město neposkytuje dostatečné možnosti se zapojit do rozhodování
• Ne, město neposkytuje žádné možnosti se zapojit do rozhodování
• Jiné:
5. Zapojujete se Vy osobně do rozhodování o aktivitách města? vyberte jednu z možností
• Rozhodně ano
• Spíše ano
• Nevím
• Spíše ne
• Rozhodně ne
6. Jak hodnotíte celkovou spokojenost se službami, které městský úřad poskytuje? Hodnocení na
škále 1 až 10. 1 = největší spokojenost, 10 = nespokojenost.
7. Jak hodnotíte spokojenost s následujícími parametry a službami městského úřadu. Hodnocení
na škále 1 až 10. 1 = největší spokojenost, 10 = nespokojenost.
• Prostředí úřadu
• Odbornost úředníků
• Přístup úředníků
• Přizpůsobení úředních hodin možnostem zákazníků
• Uvedení informace o místě, kde můžete vyřešit Vaši záležitost
• Jiné: (vypište)
8. Kde vidíte prostor pro zlepšení činnosti městského úřadu? vypište

Děkujeme za spolupráci při vyplňování ankety.

