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SYNTÉZA
Hlavním cílem syntézy je vytvořit pojítko mezi analytickou částí a návrhovou částí
strategie rozvoje. Na základě podrobné analýzy byly zvoleny tři rozhodující strategické
oblasti, pro něž jsou identifikovány slabé a silné stránky současnosti a dále jsou definovány
příležitosti a rizika rýsující se v budoucnosti. K syntéze těchto současných stavů a budoucích
předpokladů je použita rozšířená verze SWOT matice.

3. SWOT matice
SWOT analýza je založena na principech jednoduchosti, přehlednosti a výstižnosti.
Účelem je předložení objektivních charakteristik silných stránek (Strengths), slabých stránek
(Weaknesses ), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) v daných oblastech života obce.
Silné a slabé stránky se řadí k vnitřním faktorům, k interní analýze a jsou definované
vnitřními vlivy – lidským kapitálem, zkušenostmi, duševním vlastnictvím společnosti,
vybavením a kapacitami. Příležitosti a hrozby jsou vnější faktory externí analýzy. Důležité je,
aby se obec svým smysluplným usilováním a všestranným rozvojem zaměřila na posílení
silných stránek obce a aby se snažila omezovat rozsah a intenzitu stránek slabých. Tím se
vytváří příležitosti ke zvyšování kvality života občanů obce i zlepšování podmínek pro
podnikání.

3.1. Ekonomický rozvoj, kvalita života a občanská vybavenost
3.2. Technická infrastruktura a životní prostředí
3.3. Správa obce
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Strategie rozvoje
Na základě aktualizované situační analýzy a na základě identifikací slabých a silných
stránek SWOT matice jsou zřetelně definovány strategické oblasti, jejichž řešení je klíčové
pro další rozvoj naší obce.
Strategické oblasti jsou shodné s jednotlivými oblastmi SWOT analýzy:
1. Ekonomický rozvoj, kvalita života a občanská vybavenost
2. Technická infrastruktura a životní prostředí
3. Správa obce
K těmto oblastem jsou vytvořeny prioritní osy a na ně navázány konkrétní projektové
záměry. Z diskuze výboru pro investice a rozvoj společně se starostou a místostarosty o
celkovém rozsahu strategického plánu vyplynula shoda v pojmenování strategické vize.
Strategická vize představuje požadovaný budoucí stav, kterého by mělo být naplňováním
Strategického plánu rozvoje obce Letkov dosaženo.

4. Vize obce Letkov
„Obec se zázemím velkoměsta“
Letkov – obec k příjemnému bydlení s rychle dostupnými službami velkoměsta
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5. Strategické oblasti a priority

Ekonomický rozvoj, kvalita
života a občanská
vybavenost - prioritní osy

Technická infrastruktura a Správa obce - prioritní
životní prostředí - prioritní
osy
osy

Rozvoj obce a bydlení

Dopravní infrastruktura

Finance, investice a majetek

Občanská vybavenost

Technická infrastruktura

Interní procesy a komunikace

Životní prostředí

5.1. Ekonomický rozvoj, kvalita života a občanská vybavenost
5.2. Technická infrastruktura a životní prostředí
5.3. Správa obce

Schváleno ZO Letkov dne 16.12.2015

Obec Letkov

Strategický plán rozvoje obce Letkov

Verze č.1

6. Implementace strategického plánu a
projektový inkubátor
Implementace strategického plánu a jeho prioritních cílů je promítnutím do praxe
prostřednictvím definovaného projektového inkubátoru, který obsahuje konkrétní prioritní cíle s
určením všech potřebných atributů (fáze rozpracovanosti, posloupnost kroků včetně harmonogramu,
míra vlastního a cizího financování atd.)
Projektový inkubátor je „živý“ dokument a je nedílnou součástí strategického plánu jako
příloha č.3 s definovaným intervalem aktualizace.
Pro trvalou udržitelnost aktuálnosti tohoto strategického dokumentu je stanovena následující
tabulka intervalů a termínů posouzení změn:

Tabulka intervalů aktualizace SPROL
Část dokumentu

Termín
aktualizace
(Interval)

Cíl zpracování aktualizace

Situační analýza

2021

Příprava pro aktualizaci SPROL pro následující
období

SWOT matice

ročně

Aktualizaci nových a eliminovaných kritérií
matice včetně aktualizace cílů opatření

Strategie rozvoje

2021

Příprava pro aktualizaci SPROL pro následující
období

Projektový
inkubátor

ročně

Aktualizace všech jednotlivých položek PI

7. PŘÍLOHY
Příloha č.1 – Projektový inkubátor
Formální stránku zpracování SPROL včetně aktualizací a příloh je v kompetenci obecního
úřadu obce Letkov.
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