
 
 

 

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA 

Název projektu: Zvýšení kvality řízení města Vinaře a Vinice a jeho orgánů 

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 

Projekt obce Vinaře (zahrnující i území obce Vinice) se komplexně zaměřoval na zvýšení 

kvality fungování obce a snížení administrativní zátěže. Tohoto cíle v rámci projektu bylo 

dosaženo skrze komplexní soubor aktivit zahrnující tvorbu pasportů pro efektivní řízení obce, 

podporu nástrojů komunikace s veřejností vč. zavedení moderních nástrojů, tvorbu výstupů 

pro strategické řízení a vzdělávání zastupitelů.  

Hlavním cílem realizace projektu bylo zlepšení kvality fungování a snížení administrativní 

zátěže vč. zlepšení komunikace s veřejností obce Vinaře a Vinice. K tomuto hlavnímu cíli se 

váží dílčí cíle, které jsou reprezentovány jednotlivými klíčovými aktivitami a naplňují hlavní cíl 

projektu.  

Dílčí cíle projektu: 

1. Pasportizace klíčových oblastí obce pro další rozvoj a zjednodušení administrace daných 

oblastí, zjištění aktuálního stavu, úspora finančních prostředků 

2. Digitalizace mapových podkladů za účelem zefektivnění řízení obce 

3. Zavedení moderních nástrojů komunikace s občany 

4. Navýšení znalostí pracovníků obce a zastupitelů v klíčových oblastech pro rozvoj obce a 

kvalitní služby občanům. 

V rámci realizace projektu byly podpořeny 2 osoby nad 40 hodin podpory a vytvořeno bylo 5 

produktů. Projekt proběhl v souladu s projektovým záměrem s naplněnými cíli.  

Klíčové aktivity: 

1. Tvorba pasportů pro efektivní řízení obce 

Hlavním cílem aktivity byla tvorba podkladů pro strategické řízení, konkrétně pasportů, v 
návaznosti na zjištěné potřeby obce.  
 
V rámci aktivity vznikly tyto pasporty:  
 
1. Pasport vodohospodářské struktury 
- KANALIZACE 
- VODOVOD 
 
2. Pasport dopravního značení 
 
3. Pasport veřejného osvětlení 
 
4. Pasport hřbitova 
2. Tvorba výstupů pro strategické řízení 
 



 
 

 

V návaznosti na potřeby obce a jejich obyvatelů byly zpracovány tyto dokumenty a další 
výstupy: 
 
1. Mapová aplikace 
 
2. Program pro správu hřbitova 
 
3. Studie nakládání s obecním majetkem 
 
3. Podpora nástrojů komunikace s veřejností 
 
V rámci aktivity vznikly a byly pořízeny tyto výstupy 
 
1. Aplikace pro moderního občana a zapojení mladých do dění a informovanosti obce 
 
2. Elektronická úřední deska  
 
4. Vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců obce 
 
Proběhla tato vzdělávání:  
 

- Problematika zákona č. 106/199 Sb. 
- vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací 
- obecní kronika v každodenní praxi 
- CZECH POINT v praxi obcí a měst 
- Veřejné zakázky  
- Nakládání s obecním majetkem 
- Základní registry 
- Stavební zákon 

 
Výstupem aktivity jsou 2 podpořené osoby zahrnuté do příslušných indikátorů. 
 
5. Evaluace 
 
V průběhu celého projektu probíhala průběžná evaluace, výstupem je souhrnná evaluační 
zpráva.  
 


