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 OBLAST/OPATŘENÍ Výstupy aktivity
Dopady a důsledky 

výstupů

Plánovaný 

termín 

začátku

Plánovaný 

termín 

ukončení

1 VEDENÍ MĚSTA

1.1

Seznámit vedení města s novým Stategickým plánem rozvoje města 

Moravská Třebová (dále zkratka SPM) a jeho projektovými listy, 

projednat návaznost programového prohlášení rady města na nový 

SPM.

Prezentace SPM a projektových 

listů vedení města, jednání 

ohledně návaznosti 

programového prohlášení rady 

města na nový SPM

Zajištění kontinuity 

rozvoje města v 

dlouhodobém měřítku

01.12.2018 28.02.2019

1.2

Nastavit centrální evidenci kontrol vedených nadřízenými orgány na

úřadě včetně evidence výsledků a zadání a sledování plnění

případných opatření.

Centrální evidence kontrol 

(například nastavení 

nevyužitého modulu Kontroly v 

IBM Notes)

Přehled o kontrolách a 

jejich výsledcích, 

kontrola a evidence 

provedených opatření

01.04.2019 30.09.2019

1.3

Zajistit odezvu a zpětnou vazbu od vedení úřadu na naměřené

výsledky výkonnosti a kvality práce odborů, včetně posouzení

stávající úrovně odměňování a počtu pracovníků na odborech.

Vedení města pravidelně 1x 

nebo 2x ročně projedná a 

reaguje na naměřené výsledky a 

zjištění - svoje stanovisko 

projedná s vedoucími odborů a 

odborovou organizací, zajištění 

reportování metrik a KPI 

v systému ATTIS

Užší vazba s vedením 

města, odstranění 

možných rozdílů ve 

výkonnosti odborů, vliv 

na odměny, zkvalitnění 

interní komunikace

01.10.2019 31.12.2019

2 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

2.1

Provázat cíle úřadu s prioritními oblastmi Strategického rámce 

rozvoje MěÚ Moravská Třebová a zajistit případnou aktualizaci 

tohoto dokumentu v souladu se Strategickým plánem rozvoje města 

Moravská Třebová.

Aktualizace Strategického rámce 

rozvoje MěÚ Moravská Třebová 

podle nového Strategického 

plánu rozvoje města Moravská 

Třebová. Překontrolovat 

provázání cílů úřadu s 

aktualizovaným Strategickým 

rámcem rozvoje MěÚ MT.

Aktualizace vazby cílů 

úřadu na Startegický 

rámec rozvoje MěÚ MT

01.04.2019 30.06.2019



2.2
Posílení kontroly plnění úkolů v oblasti strategického plánování 

např. dopracováním projektových listů nového strategického plánu.

Projektové listy oblastí pro 

zlepšení Plnění strategického 

plánu města
01.04.2019 31.12.2020

3 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

3.1

Zajistit aktualizaci vnitřního předpisu Směrnice pro řízení projektů

města Moravská Třebová a zavést do praxe projektové řízení

(zajistit školení a metodickou podporu), sledovat a kontrolovat

jeho dodržování.

Jmenování garanta a metodika 

projektového řízení, školení 

metodiky projektového řízení, 

dodržování VP, definice toho co 

je a co není projekt, revize 

funkcionalit projektového řízení 

v modulu IBM Notes nastavení 

workflow a šablon podle VP

Zlepšení projektového 

řízení, dodržování VP, 

podpora projektového 

řízení v určeném 

metodikovi 

01.10.2019 30.06.2020

3.2

Zvýšit zapojení dalších zaměstnanců v projektových týmech a tím

dosáhnout snížení vytíženosti zaměstnanců dosud zapojených v

projektech, posoudit využití externích zaměstnanců při zajištění

některých kroků v projektu.

Vytipování zaměstnanců na 

pozice v projektových týmech a 

jejich zapojení do projektů, 

využití externích zaměstnanců v 

projektových týmech

Optimalizace vytížení 

zaměstnanců 

zapojených do projektů, 

zvýšení jejich 

výkonnosti

01.04.2019 31.07.2019

4 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

4.1

Začlenit politiku společenské odpovědnosti úřadu do strategie a

plánování úřadu a s tím současně zavést pravidelná měření vnímání

společenské odpovědnosti ve všech (metodikou CAF)

doporučovaných kritériích, kterými budou zjišťovány výsledky

společenské odpovědnosti úřadu.

Stanovení pilotní politiky 

společenské odpovědnosti 

úřadu (včetně její prolinkování 

na ostatní politiky a strategie) a 

její komunikace dovnitř a 

navenek 

Vyhodnocená anketa důvěry 

občanů/zákazníků ve veřejnou 

správu (včetně vnímání oblasti 

společenské odpovědnosti 

úřadu)

Vyhodnocený průzkum 

spokojenosti zaměstnanců 

(včetně vnímání oblasti 

společenské odpovědnosti 

úřadu)

Zjistíme, jak občané 

společenskou 

odpovědnost vnímají. 

Dle zjištěných výsledků 

budou moci být 

navržena opatření k 

případnému zlepšení 

vnímání.

01.04.2019 30.09.2019



4.2
Zvýšit fyzickou dostupnost budov MěÚ pro občany s omezenou

pohyblivostí. 

Návrh řešení bezbariérového 

přístupu do obou budov úřadu, 

zohlednit přístup do budov i pro 

seniory nebo dočasně zdravotně 

indisponované občany (zábradlí 

na TGM) sledování dotačních 

titulů zaměřených na tuto oblast

Dostupnost odborů 

pohybově postiženým 

občanům

01.07.2019 31.9.2020

4.3
Vybudovat parkoviště pro zákazníky úřadů a zaměstnance v

prostoru zadního traktu odboru dopravy. 
Vybudované parkoviště

Řešení problému s 

parkováním u úřadu
01.04.2019 31.12.2020

5 KOMUNIKACE

5.1
Nastavit systém pravidelné kontroly stavu dat a aktuálnosti

informací na webu města. 
Popis požadovaných 

úkonů/výstupů (+ kdo, kdy); 

Zkvalitnění webu 

města, minimalizace 

neaktuálních údajů

01.04.2019 30.06.2019

5.2

Klíčové projekty města v oblasti investiční i v oblasti služeb vždy

vhodným způsobem vysvětlit předem občanům, umožnit

připomínkování projektů. 

Předání informace včas, 

vhodným způsobem, na 

požadované úrovni 

Zkvalitnění komunikace 

města, podpora pocitu 

sounáležitosti

01.03.2019 30.06.2020

5.3

Vytvořit zásady interní komunikace a důsledným využíváním

zavedených moderních informačních technologií zvýšit

informovanost zaměstnanců o vizích, cílech, záměrech vedení města

(např. formou setkávání vedení úřadu s odbory/zaměstnanci).

Nastavený vertikální systém 

komunikace v rámci úřadu s 

intenzivnějším využívání IT 

technologií. 1x ročně se vedení 

města setkává se zaměstnanci v 

rámci jednotlivých odborů, 

informuje o svých záměrech, 

diskutuje se zaměstnanci k 

problematice města, úřadu, 

odboru

Zlepšit informovanost 

zaměstnanců o vizích, 

cílech a záměrech 

vedení města

01.06.2019 31.08.2019



6 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

7 PARTNEŘI

7.2
Nastavit systém monitorování a vyhodnocování spolupráce s

partnerskými městy.

Nastavený systém monitorování 

a vyhodnocování spolupráce s 

partnerskými městy, určení 

odpovědné osoby.

Přehlednost, 

provnatelnost, podklad 

pro vyhodnocení, 

posouzení a další rozvoj 

partnerských vztahů

01.04.2019 30.06.2019

7.3
Zajistit pravidelná setkávání vedení města s podnikateli ve městě

(zápisy, opatření, úkoly v aktivitách).

Osoba odpovědná za svolávání 

setkání, frekvence setkání, 

zápisy ze setkání

Vzájemné informování 

vedení města a 

podnikatelů o plánech a 

očekáváních, kladné 

vnímání města a úřadu, 

rozvoj spolupráce a 

vzájemné pomoci, 

zkvalitnění života ve 

městě

01.05.2019 31.08.2019

8 ŘÍZENÍ KVALITY

8.1
Pro ověření bezpečnosti IS v praxi realizovat penetrační test externí

nezávislou firmou.

Realizace penetračního testu s 

informacemi o zajištění 

bezpečnosti

Zvýšení bezpečnosti IS 01.04.2019 30.09.2019

8.2

Pravidelně provádět analýzy dat na odborech z databáze

Benchmarkingové iniciativy. Systematicky pracovat a vyhodnocovat

data a analýzy z Bi 2005 a nastavovat opatření na základě získaných

údajů, zajistit tak efektivnost a účinnost interních procesů a

hospodárnost chodu úřadu, zajisťovatt důsledné a pravidelné

informování o aktivitách realizovaných v souvislosti s

benchmarkingovou iniciativou.

Analýza dat s návrhem opatření 

ke zvýšení efektivnosti chodu 

úřadu, navržená opatření a 

úkoly, informace všem 

zainteresovaným stranám o 

aktivitách v Bi

Zvyšování efektivnosti a 

účinnosti interních 

procesů a 

hospodárnosti provozu 

úřadu

01.07.2019 30.09.2019



9 VNÍMÁNÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN

9.1

V pravidelném časovém intervalu provádět průzkum (měření)
spokojenosti občanů/zákazníků (dostupnost MÚ, poskytované
informace z MÚ ad.). Vyhodnotit provedené změny v úředních
hodinách na odborech a reagovat na výsledky.

Ankety a dotazníky

Získáme informace o 

spokojenosti 

občanů/zákazníků s 

dostupností úřadu. V 

případě zjištěné 

nespokojenosti bude 

možné dostupnost dále 

zlepšovat

01.04.2019 30.09.2019

9.2

Nastavit systém pravidelného měření spokojenosti zaměstnanců
úřadu prostřednictvím dotazníků, anket, řízených rozhovorů
(odměňování, motivace, benefity, pracovní podmínky, podpora ze
strany svého nadřízeného...). Zjištění analyzovat, komunikovat a
přijímat nápravná opatření.

Ankety, dotazníky, sběr podnětů 

v aplikaci, sdílení a sledování 

stavu vyřízení (možnost využití 

aplikace helpdesk)

Spokojený/výkonný 

zaměstnanec - 

zaměstnavatele zajímá 

názor zaměstnance a 

zabývá se jím

01.04.2019 30.09.2019

9.3

Nastavit systém evidence podnětů/nápadů od občanů/zákazníků (i
zaměstnanců úřadu). Schránka podnětů/nápadů umístěna v budově
úřadu, virtuální schránka podnětů na webové stránce města…
Reagovat systémově na podněty a pravidelně je vyhodnocovat, s
vyznačením stanoviska města. 

Vytvořit zásobník podnětů a 

systém pro vyhodnocování a 

reagování, určená odpovědná 

osoba

Zapojení občanů, 

možnost aktivně 

ovlivňovat činnost 

úřadu, větší 

spokojenost občanů

01.05.2019 30.09.2019

9.4 Zavést pravidelný monitoring tisku.
Pravidelný přehled o 

informacích o městě

Možnost lépe ovlivnit 

mediální obraz města, 

zlepšení obrazu úřadu v 

tisku

01.12.2018 31.12.2018

10 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

10.1

Zhodnocení stávajícího systému hodnocení zaměstnanců a na
základě zjištění provedení aktualizace vnitřního předpisu
Hodnocení zaměstnanců zařazených do městského úřadu, včetně
zavedení vazby na peněžní a nepeněžní odměňování a na měření
výkonnosti a kvality práce zaměstnanců.

Aktualizovaný VP k hodnocení 

zaměstnanců úřadu, nastavené 

měřitelné cíle výkonnosti 

zaměstnanců

Zlepšení systému 

hodnocení vedoucí ke 

zvýšení výkonnosti 

(kompetencí) a 

motivace zaměstnanců

01.04.2019 30.09.2019



10.2 Zpracování a implementace Platových pravidel městského úřadu.

Může být nový VP Platová 

pravidla Městského úřadu 

Moravská Třebová nebo 

zapracování jasných pravidel 

peněžního a nepeněžního 

odměňování do stávajících 

dokumentů (KS, Personální 

politika)

Zvýšení motivace, 

průhledné odměňování 

v oblasti nenárokových 

složek platu

01.04.2019 31.12.2019

11 FIREMNÍ KULTURA

11.1

Vytvořit jednotný vizuální styl úřadu jak se bude prezentovat

navenek, vytvoření firemní image včetně grafického manuálu

(vizitky, hlavičkové papíry, obálky, firemní dokumenty – šablony

zpráv, smlouvy, propagace - katalogy, letáky, inzeráty, elektronické

dokumenty – formuláře, prezentace apod.)

Vytvořený grafický manuál
Lepší prezentace - 

identifikace města
01.04.2019 31.12.2019

12 ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZNALOSTÍ

12.1

Navrhnout systémové řešení ukládání velkého množství dat z

různých úložišť (data na merkuru, sdílení informací ze školení,

konferencí, workshopů a dobrých praxí, klíčové poznámky a

postupy zaměstnanců) - Document management system (DMS),

Electronic Document management (EDM).

DMS, EDM pro ukládání velkého 

množství informací

Úspora času při hledání 

informací, sdílení 

informací, úspora 

nákladů a efektivní 

práce s informacemi

01.04.2019 31.10.2019

12.2
Provedení revize jednotlivých složek a souborů sdíleného datového

úložiště (merkur), případně zajistit jejich systémové přeskupení .

Přehledná struktura složek a 

souborů sdíleného datového 

úložiště (merkur)

Úspora času při hledání 

informací
01.04.2019 31.05.2019

12.3

Zaktualizovat a průběžně revidovat složku

Seznam_literatury_casopisu_novin. Zaměstnanci by tak získali

ucelený přehled o odborné literatuře a dalších možných zdrojích,

které jsou v organizaci k dispozici a které mohou být prospěšné pro

výkon jejich práce. 

Aktualizovaný seznam literatury, 

časopisů a novin
sdílení informací 01.03.2019 31.03.2019



13 FINANČNÍ ŘÍZENÍ

13.1 Zpracovat a postupně realizovat plán obnovy majetku města.

Aktualizovaný plán obnovy 

majetku, v rámci projednávání 

finančních materiálů vždy 

uvádět provozní dopady 

projektů včetně vyčíslení. Po 

zahájení provozu nové investice 

by bylo vhodné porovnat plán se 

skutečností. 

Dlouhodobé udržování 

majetku města v 

dobrém, 

provozuschopném  

stavu, péče řádného 

hospodáře

01.04.2019 31.12.2019

13.2
U každého investičního rozvojového záměru doplnit, posoudit a

schválit budoucí dopady do provozních nákladů po realizaci.

Pravidla pro schvalování 

rozvojových záměrů včetně 

povinného vyčíslování dopadů 

do budoucích nákladů, využití 

logického rámce

Efektivní finanční a 

projektové řízení, rozvoj 

města v souladu se 

strategickými záměry

01.06.2019 31.12.2019

13.3
Nastavit úzkou vazbu strategického plánování a finančního řízení

(vazba strategických záměrů na rozpočet města).

Dokument -  vazba strateg. 

plánu a rozpočtu města popř. 

závěřečného účtu, dobré 

finanční řízení a strategické 

plánování

Zajištění vazby 

strategických záměrů 

na rozpočet města

01.10.2019 31.12.2020

13.4

Umožnit veřejnosti větší zapojení do rozhodování o rozvojových

záměrech města s vazbou na finanční řízení např. formou pilotního

projektu v oblasti oprav komunikací a chodníků ve městě (o části

priorit pro daný rok by rozhodli občané).

Vytipovat oblast pro zapojení 

občanů, seznámit je se záměrem 

jejich zapojení do stanovení 

priorit, anketa, jednání na místě

Zapojení občanů do 

řízení města a jejich 

rozhodování o dílčích 

projektech

01.04.2019 30.06.2019


