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ÚVOD
Průzkum spokojenosti mezi podnikateli města Štětí byl realizován jako součást projektu „Zvýšení kvality řízení na
Městském úřadu Štětí“ spolufinancovaném v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, registrační
číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00118. Tento průzkum spokojenosti byl realizován jako součást klíčové aktivity č. 1
Strategické plánování a tvorba a je přílohou Zprávy o sociálně-ekonomickém a environmentálním stavu města,
demografickém vývoji, podmínkách pro podnikání, zájmu a potřebách občanů a dalších ukazatelích potřebných pro
strategické plánování.
Průzkum spokojenosti byl proveden v období 19. 03. 2014 – 09. 04. 2014.
Cílem průzkumu spokojenosti bylo rozšíření pohledu při tvorbě strategického plánu města Štětí. Průzkum
spokojenosti má odpovědět na otázku „Jak město podporuje podnikatelské prostředí v obci?“ Tento problém je
v rámci průzkumu hodnocen v několika rovinách:
a)
b)
c)
d)
e)

Pozitivní x negativní faktory, které působí na podnikatelské prostředí v obci
Kvalita, dostupnost, náročnost pracovní síly
Zhodnocení spolupráce s úřady místní samosprávy (komunikace, řešení problémů, vzájemné aktivity)
Podpora města – propagační aktivity, městské zakázky, rozvoj podnikání
Prioritní oblasti řešení vnímané podnikateli, návrh doporučení řešení ze strany podnikatelů

V další kapitole „Metodologie řešení“ je uveden přístup při realizaci průzkumu. Jakým způsobem byla zvolena cílová
skupina, kdo byl osloven a jakým způsobem.
V kapitole „Analýza výsledků“ jsou uvedeny komentované odpovědi včetně grafické vizualizace. Komentáře vychází
z poznámek a výstupů z individuálních rozhovorů. Velké množství informací zaznělo nezávazně „bokem“, nicméně
velice dobře ilustrují stav podnikání ve městě Štětí. Analytické zhodnocení všechny tyto prvky spojuje.
V „Závěru“ jsou uvedena nejdůležitější zjištění včetně stručného doporučení následujícího postupu při zvyšováním
úrovně podnikatelského prostředí ve městě Štětí.

Průzkum spokojenosti mezi podnikateli
6015_ Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Štětí, duben 2014
© M.C.TRITON, spol. s r.o.

METODOLOGIE ŘEŠENÍ
Průzkum probíhal prostřednictvím




individuálních rozhovorů
využitím online dotazníku v rámci emailové komunikace
telefonického dotazování

s podnikateli/popř. řediteli firem, podnikající ve Štětí. Vodítkem při rozhovoru byl anonymní dotazník uvedený níže.
Dotazník umožňoval kvantifikovat určitá data, stejně tak dával prostor pro hlubší komentáře jednotlivých
respondentů (otevřené otázky na kvalitu podnikatelského prostředí apod.)
Cílová skupina byla vytipována pracovníky z MÚ Štětí. K naplnění požadovaného počtu získaných odpovědí (20)
bylo osloveno 56 firem a fyzických osob viz tabulka níže.
Tabulka 1. Oslovené firmy a fyzické osoby podnikající:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

RATE
TEXAL, a.s.
Complet s.r.o.
Průmstav
Mondi a.s.
Unistroj
Jivel s.r.o.
Kancelářské potřeby - Vápeník
Hotel Sport
PCL s.r.o.
Slamont s.r.o.
Auris s.r.o.
Chrištof s.r.o.
Schulte s.r.o.
ERAM s.r.o.
Axis a.s.
Elektro Pýchová
Nářadí Šílová
Ervín Gorol

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Evžen Černý
Tomáš Beneš
Tarancová – PILA BROCNO
Miloslav Janoušek
ROPO Štětí
Renovace Musílek
ŠOS s.r.o.
VAM Štětí
Terek s.r.o.
Penzion Oáza
Skanska
Metso Paper Štětí,s.r.o.
Wood and Paper
Květinářství – Školní
Energomont s.r.o.
INSTAVPROJEKT, s.r.o.
Zlatnictví Čermák
Drums4gigs
Uni-DJ´s Agencyx

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Bedřich Kozel
Alena Bustová
Miluše Burdová
Avis Plus, S.r.o.
AVE sběrné suroviny, a.s.
Autoškola Dobiáš
Zdeněk Hlušička
ADOMA TRADE GROUP
Lékarna U Slunce
2 JCP, a.s.
Petr Bílek
Optik Studio, s.r.o.
Roman Šťastný
Arteso spol.s r.o.
Jaroslav Tesař
HOROSKOP s.r.o.
FRAPO
SOZOL SERVIS, spol. s r.o.

Osobním rozhovorem bylo řešeno 15 dotazníků (ve středu 19. 3. a v pátek 21. 3.), přičemž průměrná doba
individuálního rozhovoru byla 25 minut (nejdelší 40 minut, nejkratší 13 minut). Dva dotazník byly vyplněny na
základě telefonického rozhovoru a zbylé dotazníky byly anonymně vyplněny v online aplikaci SURVIO s předchozím
emailovým oslovením.
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Jak již bylo výše zmíněno, pro naplnění požadovaného počtu 20ti respondentů, bylo využito hromadného oslovení
podnikatelských subjektů emailovou korespondencí. Ve zprávě byl odkaz na adresu online dotazníku. Níže jsou
uvedeny celkové statistiky, které ukazují, kolikrát byla daná stránka navštívena, kolik dotazníků bylo zrealizováno a
kolikrát byla anketa pouze zobrazena a nevyplněna.
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Identifikace podnikatelských subjektů:
Téměř 75% oslovených podnikatelů jsou právnické osoby, lehce přes 25% osoby fyzické viz graf č. 1 Rozdělení
respondentů dle formy podnikatelského subjektu. Podařilo se dobře rozdělit i spektrum podnikatelských činností –
viz graf č. 2 Rozdělení respondentů dle oboru podnikání, kdy se jednotlivé obory pohybovali zhruba kolem dvaceti
procentních hodnot. Nejvíce je ve městě zastoupen průmysl ve více odvětvích. Následuje obchod a další služby.
Graf 1: Rozdělení respondentů dle formy podnikatelského
subjektu

Graf 2: Rozdělení respondentů dle oboru podnikání

Všechny oslovené subjekty dávají pracovní příležitost alespoň jednomu zaměstnanci, viz graf č. 3 Rozdělení
respondentů dle počtu zaměstnanců. V rámci dotazníkového šetření byly opět rovnoměrně zastoupeny všechny
početní skupiny (kromě podnikatelů nezaměstnávající žádného člověka).
Graf 3: Rozdělení respondentů dle počtu zaměstnanců
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Dotazník pro podnikatele:
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ANALÝZA VÝSLEDKŮ
Níže jsou uvedeny jednotlivé otázky dotazníku včetně grafického vyhodnocení a interpretace výsledků ve vztahu
k doprovodným komentářům podnikatelů.
Otázka č. 4
Které z následujících faktorů mají největší negativní vliv na současný a budoucí vývoj vašich výrobků nebo
služeb (označte nejvýše čtyři)?

Komentář:
Jako nejčastější negativní faktor byla zmiňována ekonomická situace. Ekonomická situace byla komentována ze
dvou rovin. První úrovní je vůbec nákupní síla občanů a obyvatel města spojená s poptávkou po zboží a službách,
druhou úrovní je ekonomická situace České republiky, kdy především větších firem dochází ke snížení objemu
výroby a tvrdému boji s domácí i zahraniční konkurencí. Tuto možnost vybralo 68% oslovených podnikatelů. Mezi
další klíčové faktory patří domácí konkurence (především u menších firem) a nedostatek prostoru (především u
větších firem). Během této otázky se často řešili klíčové faktory úspěšného podnikání ve městě Štětí – viz otázky
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10. 11. a 12. Často bylo zmiňováno navázání na průmyslový podnik MONDI, případně na zakázky mimo katastr
obce Štětí = to by měla být priorita města – udržet výrobu a podporovat vůbec bonitu místních podniků. Velkým
problémem, který je vnímán napříč obory i velikostí firem, je nekvalifikovaná pracovní síla ve městě a jeho
spádovém okolí. V rámci odpovědi „Jiné“ bylo například uvedeno nesmyslné zákazové značení pro auta na 3,5 t
v okolních obcích.
Otázka č. 5
Jak se u vás vyvíjel počet zaměstnanců v předcházejících třech letech?

Komentář:
Většina oslovených podnikatelů během posledních let prochází stagnací zaměstnanecké základny (cca. 60%
respondentů), k poklesu počtu zaměstnanců došlo především u firem střední velikosti. Pouze 17% podnikatelských
subjektů může vykázat růst počtu zaměstnanců (největší firmy v regionu/oboru). Pokles počtu zaměstnanců je
markantní především u společností, zaměřující se na služby, které nejsou navázány na zakázky Města Štětí popř.
na zakázky pro velké místní společnosti. Příkladem je společnost, která před 7 lety zaměstnávala téměř 20
zaměstnanců a v současnosti je na počtu tří zaměstnanců – firma přišla i díky vstupu konkurence na trh o významné
zákazníky a musela změnit strategii svého podnikání. Stagnace počtu zaměstnanců zmiňují především obchodně
zaměřené společnosti.
Otázka č. 6
Jak hodnotíte kvalitu vlastních pracovních sil?
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Komentář:
Kvalitu vlastních pracovních sil podnikatelé hodnotí především jako dobrou. Vynikající kvalitu svých pracovníků
uvádí hlavně podnikatelé v maloobchodech/velkoobchodech, kde potřebná kvalifikace je rychle osvojitelná a kde
mají podnikatelé navázány dobré osobní vztahy se svými zaměstnanci. Otázka kvalifikace pracovních sil ve městě a
jeho spádovém okolí je řešena podrobněji v otázce č. 7 a 8.
Otázka č. 7
Jaké nedostatky má pracovní síla v obci a jejím spádovém okolí?

Komentář:
Nedostatečná kvalifikace pracovní síly byla nejčastěji a „nejrychleji“ volenou odpovědí. Ve městě Štětí je dle vnímání
podnikatelů obrovská masa nezaměstnaných a navíc nekvalifikovaných obyvatel. Když už se potenciální uchazeč
zajímá o pracovní nabídku, často je kvalifikován v nevhodné profesi a neodpovídá tak požadavku firmy (17%
odpovědí). Specificky zaměřené společnosti tak musí hledat pracovníky mimo obec. Podnikatelé dále negativně
vnímají vůbec ochotu lidí pracovat, což úzce souvisí se sociálními problémy města – vysoká nezaměstnanost,
drogová závislost mladistvých, problémy s nepřizpůsobivými občany případně podnikatelé zaměstnance nenabírají
(fyzické osoby bez zaměstnanců).
Otázka č. 8
Kterých pracovních profesí je v obci a jejím okolí nedostatek a kterých přebytek?
Podnikatelé napříč obory hodnotí rozložení pracovních profesí tak, že ve městě je přebytek nekvalifikovaných
nevyučených osob bez konkrétního zaměření, dá se říci „pomocných pracovníků“, co se týče konkrétní profese – tak
v rámci přebytku zazněla 2 x odpověď „stavař“.
Co se týče nedostatečných pracovních profesí – tam jsou podnikatelé mnohem konkrétnější v souvislosti s vlastními
potřebami a zaměřením podnikatelské činnosti. Nedostatek je především kvalitních řemeslníků, kuchařů, dělnických
profesí – strojaři, obráběči, svářeči, mechanici, elektrotechnici, školení řidiči, specifických pozic ve stavebnictví –
truhláři a dalších technických profesí se specifickým zaměřením (papírníci, železáři). Nedostatek těchto profesí má
za následek velkou zaměstnanost obyvatel jiných měst mimo spádovou oblast města Štětí.
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Otázka č. 9
Jak hodnotíte spolupráci s Úřadem práce?

Komentář:
Spolupráce s Úřadem práce je hodnocena jako relativně dobrá. Zhruba ¼ podnikatelů s ÚP téměř nespolupracuje.
Spolupráce funguje na klasické bázi – požadavek na pozici – ÚP administruje a hledá zájemce. Často ovšem
podnikatelé zmiňují jako problém to, že i přes jasné požadavky na kvalifikaci zaměstnanců, se k nim z ÚP dostávají i
uchazeči, kteří tyto parametry nesplňují – zbytečná práce a vynaložený čas. Další negativní zkušenost popsaná
jedním podnikatelem spočívá ve velké míře byrokracie a neschopnosti místního ÚP vyřešit požadavek – musí se
řešit přes nadřízený orgán v Litoměřicích, kdy firma má zájem o kvalifikovaného uchazeče, který splňuje požadavek
na získání dotace, a přesto vyřízení dlouhodobě vázne.
Otázka č. 10
Které služby města Štětí byste si přáli zlepšit a jak by mohly být zlepšeny?
Odpovědi na tuto otázku lze rozdělit do dvou hlavních oblastí:
a) Město pro podnikatele i občany
Často zmiňovanou službou, kterou by si podnikatelé přáli zlepšit, je boj s nezaměstnaností a dalšími
sociálními jevy (drogy, důraz na vzdělání apod.) Stejně tak by si podnikatelé přáli vylepšit infrastrukturu
sběrného dvora a tím i větší důraz na úklid města. Městská či státní policie funguje velice dobře v případě
propojeného systému alarmového hlášení, nicméně i podnikatelé zmiňují spíše „občanský“ požadavek na
důslednější kontrolu vybraných lokalit – ubytovny apod.
b) Město pro podnikatele
Podnikatelé – především menší firmy – vidí jako důležitou službu města, která by měla být zlepšena a
zintenzivněna, podporu místních podnikatelů především při získávání místních veřejných zakázek. Nedávat
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přednost podnikatelským subjektům z jiných regionů, ale oslovit nejprve domácí firmy. S tím souvisí i
důslednější kontrola a výběr pouličních prodavačů, stánkařů apod. (konkurence pro maloobchodníky).
Podnikatelé by dále ocenili pestřejší a intenzivnější propagaci lokálních firem případně určitou „vděčnost“ ze
strany města při zaměstnávání hůře zaměstnavatelných spoluobčanů (ženy bez uplatnění, nekvalifikované
pracovní síly). Co se týče oblasti hotelnictví/pohostinství ale i obchodu, bylo často zmiňováno množství
legislativních nařízení a velká míra byrokracie (nicméně to není spíše otázkou města, ale státu).
Město by mohlo pomáhat vlastníkům nemovitostí (pokud bude zájem) získat do vlastnictví přilehlé pozemky
k těmto budovám, lze se takto vyhnout spekulativním nákupům strategických míst (příjezdové cesty apod.) a
jejich následným prodejům za nesrovnatelně vyšší cenu.
Dále byla zmíněna dopravní situace v Počeplicích, kde by bylo vhodné důsledněji kontrolovat kamionovou
přepravu a snížit intenzitu této dopravy.
Otázka č. 11
Jaké pozitivní faktory a události působí na podnikatelské prostředí v obci?
Klíčovým pozitivním faktorem je přítomnost velkého zaměstnavatele – papíren MONDI. Na tuto společnost je
navázáno několik firem, které z přítomnosti těží. Zachovat provoz papíren minimálně ve stejném rozsahu by mělo
být prioritou města. Pozitivně je dále hodnocena dopravní infrastruktura, dostupnost kvalitního stavebního materiálu
a výměna informací o rozvojových plánech obce (u velkých společností). Zhruba polovina respondentů říká, že
město jako takové jejich služby nepotřebuje, popř. služby jsou tak specifické, že se o podnikatelské prostředí v obci
není nutné úplně zajímat – klientela mimo obec apod. Často se také zmiňovala samostatnost firem s ohledem na
kolektiv, vlastní okruh zákazníků a zaměření se na vlastní cíle bez ohledu na pomoc obce. 11 respondentů na tuto
otázku vůbec neodpovědělo.
Otázka č. 12
Jaké negativní faktory a události působí na podnikatelské prostředí v obci?
Negativní faktory již byly často zmiňovány v předchozích otázkách. Nedostatek kvalifikované síly a s tím související
nezaměstnanost a další sociální případy. Sociálně vyloučené lokality mají negativní vliv na cenu nemovitostí v okolí
přitom jde o zajímavá místa v obci. Obchodníci často hovoří o určité bezohlednosti vůči místním podnikatelům při
pronájmu volných prostor (cizí daňoví poplatníci, vietnamští obchodníci). Dalšími negativními faktory jsou vysoká
konkurence v oblasti stavebnictví, obchodu a služeb a nemožnost využití říční dopravy.
Město Štětí má minulost strojírenského/průmyslového města a má možnost z tohoto faktu velice těžit. Podnikatelé
hodnotí špatně zrušení odborného strojírenského školství a obecně málo praxe pro mladé lidi.
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Otázka č 13
Jak celkově hodnotíte správu obce, ve které podnikáte?

Komentář:
Správa obce je hodnocena jako vyhovující až dobrá. Podnikatelé nejsou s místní správou často konfrontování,
v případě že se vyskytne potřeba, hodnotí proces jako vyhovující. Lépe hodnotí podnikatelé správu obce v případě
výborných osobních vazeb na MÚ Štětí.
Otázka č. 14
Jak hodnotíte obec jako místo pro podnikání?
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Komentář:
Prakticky stejné odpovědi jako při hodnocení správy obce. Negativní faktory hlubšího rázu – nezaměstnanost
podnikatelé chápou jako celorepublikový problém, proto se nejčastěji přiklánějí k odpovědi „vyhovující“. Dobrá
dopravní infrastruktura, stálá klientela a v případě několika firem – napojení na papírny, popř. městské zakázky, tuto
odpověď potvrzují.
Otázka č. 15
Zlepšily se v posledních letech podmínky pro vaše podnikání v obci?

Komentář
Zlepšení podmínek pro podnikání pozoruje pouze největší oslovená společnost. Téměř 90% podnikatelů však žádné
změny neeviduje – pasivita města v podpoře podnikatelů viz otázka č. 16.
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Otázka č. 16
Jak jste spokojeni s podporou města při podnikání?

Komentář:
Podnikatelé napříč obory i velikostí svých firem podporu města při podnikání hodnotí nejistě. Třetina z nich nebyla
schopna na tuto otázku odpověď, jelikož žádnou podporu nevnímají a v podstatě ani moc nepotřebují. Firmy
napojené na město podporu hodnotí kladně, menší podnikatelé, kteří bojují s nedostatkem zakázek, jsou spíše
nespokojení. Uvítali by větší angažovanost města a zájem nad „osudem“ lokálních firem.
Otázka č. 17
Jak hodnotíte komunikaci s úřady místní samosprávy?
Úroveň podpory města pro podnikání je patrná i z odpovědí podnikatelů na tuto otázku. Podnikatele a jejich
zhodnocení komunikace s úřady místní samosprávy lze opět rozdělit do dvou základních skupin. Ti, co mají dobré
osobní vazby na MÚ, hodnotí komunikaci jako výbornou. Podstatnější část ovšem nevnímá potřebu s městským
úřadem komunikovat, tudíž často kvalitu komunikace ani nehodnotí – je to vzájemné: město nekomunikuje vůči
podnikatelům, ti nekomunikují vůči městu. Lze ovšem říci, že když tato skutečnost nastane, jsou firmy vesměs
spokojené (malá negativní zkušenost při zastižení příslušných pracovníků, popř. s náročností byrokratického
procesu).
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Otázka č. 18
Jaké zajímavé aktivity město podniká pro podnikatele a jaké byste uvítal?
Město Štětí nedělá pro podnikatele žádné zajímavé aktivity. Většina majitelů firem vzpomíná na období zhruba před
4 lety, kdy probíhala společná setkání mezi zástupci města a podnikateli. Je ovšem pravda, že tento fakt je
vzájemný – místní podnikatelé nejsou taktéž iniciativní, co se týče návrhu společných aktivit.
Nápady:






Společné diskuze, sezení, workshopy
Propagace, marketing zaměřený na podporu podnikatelů
Vytvářet podnikatelské prostředí – zvýšit zaměstnanost, dostat do města více lidí, kteří by zvýšili poptávku,
turismus téměř chybí
Podporovat podnikatele při získávání zakázek, popř. evropských dotací – jako příklad byla uvedena obec
Dobřín, kde tyto procesy (dle názoru respondenta) fungují
Vytvořit na MÚ Štětí box na připomínky podnikatelů ke zlepšení podnikání v obci

Otázka č. 19
Spolupracujete se školami?

Komentář:
Většina podnikatelů se školami různým způsobem spolupracuje (praxe, stáže, sponsoring). V jednom případě je
navázána úzká spolupráce s VŠ v Praze, v jednom případě by podnikatel rád spolupracoval se školami, nicméně
nemá adekvátní možnost. Jak již bylo zmíněno v otázce č. 12, dříve mělo dobrou pověst průmyslové učiliště – nyní
musí žáci dojíždět do Mělníka a dále. Spolupráce v této oblasti je tudíž náročnější.
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Otázka č. 20
Jaký je váš názor na kvalitu činnosti obecní správy?

Komentář:
Otázka, která potvrzuje předchozí zjištění a dává je do ucelenějšího přehledu. MÚ Štětí funguje v rámci klasické
agendy velmi dobře. Výborně byla hodnocena taktéž Městská policie, kde byly uvedeny konkrétní případy rychlosti a
efektivity její činnosti (zlepšit by se ovšem měla kontrola sociálně vyloučených lokalit). Veřejná doprava jako klasický
městský prvek, není místními podnikateli považována jako faktor, který by významně ovlivňoval podnikatelské
prostředí ve městě. Podpora podnikatelů je ale hodnocena jako špatná (menší a střední podniky).
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Otázka č. 21
Které z následujících aktivit obce a podpůrných programů považujete za důležité?

Komentář:
Poslední otázka dává jasnou odpověď, kde by mohl MÚ Štětí hledat příležitosti pro zlepšení podnikatelského
prostředí v obci. Stačí se zaměřit na dvě konkrétní věci a těm věnovat pozornost. Podnikatelé chtějí mít přehled a
aktuální informace o rozvojových plánech města, menší a střední společnosti by ocenily podporu při získávání
zakázek. Stejně tak se podnikatelé pozitivně staví k možnosti účasti a spolupráci na strategii rozvoje obce. Nejvíce
odmítnutí zcela jasně získala možnost garance za úvěry (zodpovědnost za vlastní financování podnikání).
Průmyslových zón ve městě je podle podnikatelů dostatek, zvýhodněný pronájem by ocenili především podnikatelé
v oblasti maloobchodu/velkoobchodu.
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ZÁVĚR
Na základě vyhodnocení individuálních rozhovorů pomocí dotazníkového šetření je odpovězeno na základní otázku
v cíli průzkumu – „Jak město podporuje podnikatelské prostředí v obci?“ Zhodnocení podpory a podnikatelského
prostředí odpovídá konkrétním oblastem definovaným v zadání průzkumu spokojenosti.

Oblast řešení

Pozitivní a negativní faktory
působící na podnikatelské prostředí
v obci

Hodnocení podnikatelů

Návrh řešení/opatření

Nezaměstnanost a nekvalifikovanost
podstatné části obyvatel města vnímají
podnikatelé jako zásadní problém.
Doprovodné jevy v podobě sociálních
jevů jsou již „špičkou ledovce“.

Důslednost při řešení
nezaměstnanosti.

Pozitivně působí přítomnost papíren
MONDI a.s. a relativně dobrá dopravní
infrastruktura.

Zaměření na sociálně vyloučené
lokality

Rekvalifikační kurzy
Boj s drogovou kriminalitou

Rekvalifikační kurzy

Kvalita, dostupnost, náročnost
pracovní síly

Spolupráce s úřady místní
samosprávy

Podpora města pro podnikání

Nedostatek kvalitních řemeslníků a
pracovníků ve specifických technických
oborech. Vysoká míra nevyučených
občanů – pomocných pracovníků.

V případě potřeby je komunikace
dobrá a agenda je ze strany
pracovníků MÚ Štětí řešena efektivně.
Proaktivní komunikace ze strany
města, tak i ze strany podnikatelů
ovšem chybí.
V
případě
chybějícího
vztahu
podnikatel-město (služba pro město,
městská zakázka) je podpora prakticky
nulová.

Podpora vzdělávání
Spolupráce se školami – praxe,
stáže
Zvýšit pověst průmyslového
učiliště

Společné akce (workshopy,
prezentace k územnímu rozvoji
obce, hromadné diskuze)
Box pro připomínky

Preferovat místní podnikatele při
veřejných zakázkách
Propagace místních podnikatelů
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V rámci definovaných strategických oblastí a k nim přiřazených sub-cílů (z návrhu Strategického plánu města Štětí)
jsou pro podnikatele, na základě provedeného průzkumu, důležité tyto strategické cíle (zdůvodnění vhodnosti
vyplývá z výše uvedeného dokumentu):

• 1.1. Systém
financování a
obnovy majetku
• 1.2. Modernizace,
ekologie a
ekonomika provozu
majetku
• 1.3. Infrastruktura
místních částí
• 1.4. Sanace
brownfieldů

• 2.1. Plán sociálního
začleňování SVL a eliminace
sociopatologických jevů
• 2.2. Bezbariérový bytový
dům s malometrážními byty
(cílováno na seniory)
• 2.3. Koncepce činnosti
policie s cílem zvýšit její
důvěru a akceschopnost
• 2.4. Preventivní akce a
finanční gramotnost
obyvatel

1.
INFRASTRUKTURA,
OBNOVA MAJETKU
A INOVACE

2. POCIT BEZPEČÍ A
SOCIÁLNÍ OBLAST

4. PODMÍNKY PRO
BYDLENÍ,
VZDĚLÁVÁNÍ A
PODNIKÁNÍ

3. ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ,
VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY A
KRAJINA

• 4.1. Údržba veřejných
prostranství a péče o veřejný
majetek
• 4.2. Eliminace hrozeb - zejména
protipovodňová ochrana
(Počeplice, Hněvnice a Štětí)
• 4.3. Dobrý stav komunikací
• 4.4. Zajištění činností města ve
vazbě na MONDI (teplo, odpady,
čistička)
• 4.5. Spolupráce a modernizace v
rozvoji vzdělávání
• 4.6. Zasíťování nových lokalit
výstavby

• 3.1. Kvalita veřejných
prostranství
• 3.4. Mimoškolní aktivity
dětí a mládeže
• 3.2. Cyklostezky, pěší a
alternativní doprava
• 3.3. Kvalita ovzduší a
ekologická regulace
• 3.4. Volnočasové zázemí
a aktivity
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