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Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného              
dne 4.12.2019 
 
 
Bod programu: Zajištění aktualizace Strategického plánu rozvoje města 
Mikulov 
  
 
 
 
 
Přílohy:  

1. Důvodová zpráva 
  
  
 
Návrh usnesení:  
 

1. Zastupitelstvo města souhlasí se Zajištěním aktualizace Strategického plánu 
rozvoje města Mikulov na roky 2013 – 2026. 

 
2. Zastupitelstvo města souhlasí s posunem předložením roční zprávy o realizaci 

Strategického plánu rozvoje města Mikulov na roky 2013 - 2026 a Akčního plánu 
současně s předložením návrhu aktualizace Strategického plánu rozvoje města 
Mikulov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval/a:       Odpovídá: Předkládá: 
Jméno, příjmení, funkce 
datum:  
 
 
 
Ing. et Ing. Stanislav Mach  
Vedoucí odboru rozvoje a 
živnostenského podnikání 
26.11.2019 

Jméno, příjmení, funkce,  
datum:   
 
 
 
Ing. et Ing. Stanislav Mach  
Vedoucí odboru rozvoje a 
živnostenského podnikání 
26.11.2019 

Jméno, příjmení, funkce 
datum:  
 
 
 
Rostislav Koštial 
starosta MěÚ Mikulov 
 
26.11.2019 



Materiál pro jednání ZM dne 4.12.2019 
 
 
Název materiálu:  
Zajištění aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mikulov 
 
Důvodová zpráva: 
 
Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013 – 2026 (dále jen strategický plán) 
byl přijat zastupitelstvem města na zasedání, které se konalo dne 18.9.2013. 
 
Každý rok se vyhodnocuje realizace strategického plánu. Vyhodnocení probíhá 
v monitorovaném období dle schváleného rozpočtu města na dané období. 
Během roku se samozřejmě můžou vyskytnout také další aktivity, které souvisí 
se strategickým plánem. V každé prioritní ose je aktivita, která se skoro 
každoročně realizuje. Jsou to hlavně aktivity průběžně plněné, opakující se 
každý rok. Realizací strategického plánu se zabývají pracovníci daného odboru, 
pod který aktivity spadají.  
 
Dle strategického plánu se roční zpráva o vyhodnocení strategického plánu 
předkládá orgánům města nejpozději do 28.2. roku následujícího. 
 
Aby mohl Strategický plán plnit svoji funkci je nutná jeho aktualizace, která je 
řešena v části 6., bodu 6.4. Podnět k aktualizaci vydává Rada či Zastupitelstvo 
města Mikulov. Max. délka pro platnost strategického plánu bez jakékoli 
aktualizace je 6 let. 
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