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19.  Úvod 

 
 
Třetí díl teoretické části navazuje na prostřední  část - 11. Poslední díl se věnuje 
implementační, bilanční a evaluační části strategického rozvojového plánu i 
jednotlivým tématickým harmonogramům. 
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19.1  Implementa ční část strategického plánu 
 

19.1.1 Implementace 
 

Konkrétní provádění plánované strategie v praxi vede 
k projektovým výsledkům. Tyto výsledky se nemusejí 
shodovat se stanovenými projektovými cíli. Proto je 
vhodné v průběhu plánovacího období provádět průběžné 
kontroly, na jejichž základě lze efektivně provádět 
korekce, změny a úpravy v tématické oblasti i vlastní 
osnově strategického rozvojového plánu. 
 

19.2  Bilan ční část strategického plánu 
 

19.2.1 Hodnocení pr ůběhu a výsledk ů strategického plánu 
 

Strategický rozvojový plán obce bude pravidelně 
hodnocen. Pro přehlednější sledování vývoje mohou být 
stanoveny konkrétní indikátory změn.  V roční hodnotící 
zprávě pro zastupitelstvo obce zpracovatel vyhodnotí 
dosažený stav realizace jednotlivých záměrů. Hodnotící 
zpráva za uplynulý rok bude předkládána zastupitelstvu 
obce nejpozději do konce března roku následujícího. [1] 
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19.2.2 Aktualizace a prolongace strategického plánu   
 

Na základě výsledků hodnocení průběžného plnění 
strategického plánu a s ohledem na aktuální potřeby 
vedení obce bude strategický plán zpracovatelem 
aktualizován a prolongován nejpozději po uplynutí  
čtyř let v roce 2020. [2] 
 
 

19.3  Evalua ční část strategického plánu 
 

19.3.1 Evaluace 
 

Strategický rozvojový plán obce bude pravidelně 
hodnocen i ze systémového hlediska. Evaluační část se 
proto věnuje hodnocení vlastní obsahové struktury 
strategického plánu. Podrobnější informace o návrhu 
obsahu evaluační zprávy je uvedena v části 23. 
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19.4  Harmonogramy 
 

19.4.1 Finanční harmonogram 
 
Finanční harmonogram obsahuje odhad nákladů realizace 
jednotlivých akcí taktického plánu. Je uveden v souhrnné 
tabulce v části 15 – náklady realizace.  
 
Pro financování záměrů obce chceme čerpat z jiných 
dotačních titulů (např. ministerstva zemědělství, případně 
ministerstva kultury, krajské, státní a evropské  dotační 
tituly), jiných zdrojů (např. granty nadací apod.) i jiných 
možností podpory realizace - uplatnění civilní služby  
a pod. V některých výjimečných případech očekáváme  
i nezištnou pomoc a ochotu obyvatel obce. 
Zdroje financování realizace 
Pro realizaci strategického rozvojového plánu hodlá obec 
čerpat finanční prostředky z následujících zdrojů: 
 
● běžný rozpočet obce 
● dotační příspěvky kraje 
● dotační příspěvky ČR 
● dotační příspěvky EU 
● grantové nadační příspěvky 
● využívání hodnoty obecně prospěšné práce  
● finanční dary fyzických a právnických osob 
● nefinanční dary fyzických a právnických osob 
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19.4.2 Časový harmonogram 
 
Časový harmonogram obsahuje odhad termínů realizace 
jednotlivých akcí taktického plánu. Je uveden v souhrnné 
tabulce v části 14 – časový harmonogram. 
 

 
 
 
 
Údaje v časovém harmonogramu se budou při 
pravidelných aktualizacích zpřesňovat. 
 
 

 [3] 
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19.5  Stanovení parametr ů jednotlivých akcí 
 
19.5.1 Stanovení priorit pot řebnosti 

 
Tabulka stanovení priorit obsahuje rozdělení realizace 
jednotlivých akcí taktického plánu podle důležitosti  
a naléhavosti. To je uvedeno v souhrnné tabulce v části  
16 – stanovení priorit. Každá akce bude zařazena do 
jedné z 5-ti prioritních skupin ( 1-nejvyšší, 5-nejnižší 
priorita ). 
 
 
 

 
 
 
 
 

19.5.2 Stanovení odpov ědností 
 
Tabulka stanovení odpovědností obsahuje návrh přidělení 
odpovědností za přípravu a průběh realizace jednotlivých 
akcí taktického plánu. To je uvedeno v souhrnné tabulce 
v části 17 – stanovení odpovědností. 
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