Strategický plán rozvoje Města Volary na léta 2021 – 2027
Ve Volarech se aktuálně rozbíhá příprava nového strategického plánu rozvoje města pro období
let 2021 – 2027 a město tím navazuje na dlouhodobý proces plánování, zejména na dosud platný
plán do roku 2020. Město Volary využívá spolupráce s externím zpracovatelem, společností KP
projekt s.r.o., která koordinuje veškeré aktivity i řešitelský tým složený ze zástupců města,
veřejnosti a místních expertů v různých oblastech života (ekonomika města, cestovní ruch,
životní prostředí, ochrana přírody a krajiny, školství, doprava aj.).
Proč je důležité strategické řízení a strategický plán pro město? Jedná se o nástroj, který
společně s komunitním plánováním, tedy s aktivním zapojováním veřejnosti, pomáhá
smysluplně a efektivně řídit město tak, aby se v něm občanům dobře žilo. Promyšlené
strategické řízení pomáhá také při získávání ﬁnančních prostředků, městu se díky němu daří
získávat dotace na řadu investičních i tzv. „měkkých“ projektů, a to nejen z fondů Evropské
unie.Nový strategický plán, klíčový dokument pro budoucnost města, by měl být hotov do
června roku 2021 a bude využit v následujících letech při řízení a rozvoji města. „Strategický plán
stanovuje vizi městaa vytyčuje hlavní směry jeho rozvoje, zároveň deﬁnuje prioritní oblasti, do
kterých by měly přednostně směřovat ﬁnanční prostředky tak, aby docházelo k vzájemné
synergii“ uvedl Ing. Miroslav Kotoun ze společnosti KP projekt s.r.o, který se podílel i na
zpracování aktuálně platného plánu rozvoje města Volary. „Důležitým principem je spolupráce
s klíčovými aktéry při jeho vzniku, tedy nejen politiků a zaměstnanců městského úřadu a jeho
příspěvkových organizací, ale také veřejnosti a zástupců různých zájmových organizací
a neziskového sektoru.“
Město Volary má co nabídnout. Od unikátních kvalit a hodnot navazujících na dlouhou historii
Zlaté stezky po jedinečnou polohu vůči Šumavě a okolní krajině. Tyto hodnoty je třeba vědomým
a řízeným způsobem dále rozvíjet a naopak potlačovat situace nežádoucí a vytvářet tak kvalitní
podmínky pro spokojený život všech skupin obyvatel, podnikatele a další organizace ve
Volarech. Cílem vedení města je svůj strategický plán zpracovat tak, aby neopomněl žádnou
důležitou skutečnost, příležitost, historickou hodnotu či aktivitu.
V rámci přípravy strategického plánu nyní probíhá anketní šetření mezi obyvateli města. Cílem
je zjistit názory všech občanů, kterým není lhostejné, kterým směrem se město Volary ubírá.
Proto budeme rádi, když se do anketního šetření zapojíte. Jedním ze způsobů, jak se do šetření
zapojit, je vyplnit dotazník, který naleznete vložený do aktuálního čísla Volarského zpravodaje.
Vyplněný dotazník odevzdávejte do 31. ledna 2021 do sběrného boxu v budově městského úřadu
Volary či do poštovní schránky na budově radnice.
Dalším způsobem je vyplnění online dotazníku na webových stránkách www.mestovolary.cz.
Vaše názory a náměty v každém případě přispějí ke zlepšení výsledků plánování dalšího rozvoje
našeho města.

