
Bod č. …….. :  Dílčí aktualizace strategického dokumentu 

„Program rozvoje města Nový Knín na období 2019-2025 „ ze dne  

22. 1. 2019 

 

Zastupitelstvo obce Nový Knín schvaluje: 

2. dílčí aktualizaci strategického dokumentu „Program rozvoje města Nový Knín na 

období 2019 - 2025„ ze dne 22. 1. 2019, a to přímou úpravou části dokumentu, konkrétně 

aktualizací kapitoly 6 Projektové záměry a kapitoly 7 Zrealizované akce a projekty. 

Aktualizace strategického dokumentu byla zaměřena zejména na jeho návrhovou část, tak 

aby byly záměry v souladu se stávajícími možnostmi města Nový Knín a bylo možné na 
tyto žádat o vnější finanční zdroje. 

Zastupitelstvo obce Nový Knín schvaluje: 

Tzv. Kartu záměrů, vytvořenou k dokumentu „Program rozvoje města Nový Knín na 

období 2019 - 2025„ ze dne 22. 1. 2019, ve které jsou zaznamenány pouze ty záměry, na 
které bude možné získávat dotační zdroje.  

 

Odůvodnění: 

Město Nový Knín má zpracován dokument „Program rozvoje města Nový Knín na 

období 2019 - 2025„ ze dne 22. 1. 2019, (dále jen „PRM“). Tento je jako základní strategický 

rozvojový a plánovací dokument obce zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jeho 

schválení podléhá zastupitelstvu obce. Cílem dokumentu je definovat prioritní oblasti 

rozvoje města v předem stanoveném časovém horizontu. PRM zachycuje hlavní problémy 

a formuluje možná řešení, čímž umožňuje komplexní přístup k řešení problémů. Je to 

důležitý podkladový materiál pro čerpání finančních prostředků z evropských i národních 

zdrojů, neboť v současné době je dokument nezbytnou podmínkou k podání žádostí o 

dotační podporu.  

S ohledem na uvedené město Nový Knín přistoupilo k 2. dílčí aktualizaci 

uvedeného dokumentu, tak aby postihlo možné záměry, které hodlá v budoucnu 

realizovat.  Některé záměry byly upraveny dle aktuální situace a některé záměry byly 

přidány nově (viz. PRM, 6 kapitola, záměry označeny fialovou barvou). Zároveň byly 

v rámci aktualizace PRM prověřeny projektové záměry ve vztahu k jejich uskutečňování a toto 

bylo do aktualizace zapracováno, konkrétně v kapitole 7 Zrealizované akce a projekty.  

 

Současně s 2. dílčí aktualizací byla vytvořena tzv. Karta záměrů, která má sloužit pro 

větší přehled těch záměrů, na které je možné získávat vnější finanční zdroje. V kartě záměrů 

budou zaznamenány mimo jiné také zdroje financování a priorita záměrů pro město Nový Knín. 
 

 Na základě popsaných skutečností je navrženo shora uvedené usnesení zastupitelstva 

města Nový Knín. 

 


