Projekt Zvýšení kvality řízení na MěÚ Štětí nabírá na obrátkách
Na MěÚ ve Štětí se v úterý 17. června konalo sekání zaměstnanců a vedení města, na němž
starosta města Tomáš Ryšánek spolu s místostarostou Miroslavem Andrtem předali
certifikáty za úspěšné absolvování školení v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na
Městském úřadu Štětí. Tento projekt je spolufinancován z dotace Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost, ukončení všech plánovaných aktivit se předpokládá k 31. 3.
2015. Cílem a smyslem projektu je zlepšování celkové kvality a výkonnosti města a jeho
úřadu při poskytování služeb občanům. Certifikáty byly předány celkem 26 pracovníkům
úřadu za úspěšné absolvování kurzů - např. v oblasti finančního řízení a plánování obce,
vedení hodnotícího rozhovoru, strategického plánování a řízení ve veřejné správě aj.
Proškoleni byli rovněž dva interní lektoři úřadu.
Tajemnice města, paní Alice Mezková zároveň představila novou vizi městského
úřadu do roku 2016 ve znění: „Naší strategií je moderní a přátelský úřad spravovaný
profesionály a využívající nejlepší současnou praxi“. Setkání zorganizovala projektová
manažerka města Kateřina Junková a zúčastnili se jej i další členové projektového týmu.
Vize chce vystihnout, že cílem městského úřadu je poskytovat kvalitní služby s
využitím moderních technologií a eliminovat časovou náročnost pro klienty úřadu a záleží i
na tom, aby se občané i zaměstnanci cítili v budově úřadu co nejpříjemněji. Současně je
kladen velký důraz na motivaci a odbornou znalost zaměstnanců. Toto vše pak rozpracovává
strategie MěÚ, která byla vytvořena v souladu se strategií města a byly navrženy i základní
kroky pro její implementaci do praxe.
V současné době probíhá plnění úkolů z plánu zlepšování dle připraveného
harmonogramu, připravuje se druhá etapa sebehodnocení metodou CAF a zavádí se do
praxe Kompetenční model.
Na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2014 byl pak projednán i
Strategický plán města včetně zásobníku opatření/projektů/ na následující období. Tomu
předcházela téměř roční příprava, při které byla provedena analýza stávajícího stavu,
identifikace problémových oblastí a okruhů, jejich ověření při veřejných projednáních
s občany a konečně i návrh oblastí, které jsou považovány za prioritní. Těmi jsou:
1. Infrastruktura, obnova majetku a inovace
2. Pocit bezpečí a sociální oblast
3. Životní prostředí, volnočasové aktivity a krajina
4. Podmínky pro bydlení, vzdělávání a podnikání
5. Strategie partnerství a nepřímý vliv
Celé znění Strategického plánu i některých dalších dokumentů naleznete na webových
stránkách města: http://www.steti.cz/.
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