Příloha č. 4 – Navrhovaná činnost na období 2021-2025
Odpadové hospodářství – město Milevsko + region
V nadcházejícím období bychom se chtěli věnovat předcházení vzniku a zneškodnění
odpadu v celém ORP Milevsko. V závislosti na strategii odpadového hospodářství města
vybudovat smysluplný, ekonomicky a enviromentálně fungující systém se zapojením
občanů a podnikatelských subjektů.
Implementace Strategie doprava + mobilita regionu
Součástí strategie dopravy a veřejného prostoru je i dokument s názvem „Akční plán“.
Akční plán je faktické zavádění jednotlivých kroků do praxe města, který určuje cíle a
odpovědnosti. Aby mohly být naplněny cíle strategie a kroky akčního plánu, je nutné
zapojení všech zainteresovaných subjektů včetně veřejnosti.
Implementace a technické zabezpečení chodu mobilní aplikace „Monitoring projektů“
V roce 2020 vznikne aplikace, která bude úřad a veřejnost informovat o projektech města.
Aktuálnost informací, které bude možné v aplikaci sdílet, je nutno shromažďovat a
aktualizovat.
Implementace Strategie sportu a volnočasových aktivit
V příštím programovém období je avizována významná alokace finančních prostředků na
podporu volnočasových aktivit, podpory cestovního ruchu a kultury v prostředí měst. Bylo
by tedy pro město Milevsko významné připravit projekty v těchto oblastech.
Energetický management regionu (v případě úspěchu žádosti o podporu)
Cílem projektu je zanalyzovat městský majetek, získat ucelený a jasný přístup
k inteligentnímu využívání energie, systematizovat, zmapovat aktuálně fungující procesy,
optimalizovat absolutní spotřeby energií a energetické zdroje. Dále zvýšit energetickou
účinnost a díky systémovému přístupu prokazatelně uspořit výdaje. Stanovených cílů bude
dosaženo zavedením systému hospodaření s energií dle požadavků ISO 50 001 včetně
certifikace a zpracováním Energetického plánu.
PPM (strategie Podnikatelský park)
a) služby spojené po získáním dotace
b) příprava rozšíření
SECAP – Akční plán pro udržitelnou energii a klima (příprava k získání dotace)
Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce
po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. Její cílovou skupinou jsou
municipality, které se dobrovolně zavazují ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku
2030 a zvýšení odolnosti vůči lokálním dopadům klimatických změn (dlouhotrvající sucho,
vlny extrémních veder či mrazů, přívalové deště apod.).

Toho města dosahují prostřednictvím:
•
•

úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných
zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení
vhodných adaptačních opatření

Strategie SMART region
Občané jižních Čech mají silně zakořeněný vztah k životnímu prostředí, i přes velký podíl
zemědělství umí udržet svůj region ekonomicky velmi produktivní a vzhledem k charakteru
osídlení kladou tradičně silný důraz na zdravotní a sociální oblast. Navzdory tomu však
Jihočeský kraj nezaujímá přední místa z pohledu regionální konkurenceschopnosti, která
odráží potenciál pro budoucí ekonomický růst (zdroj strategie JČK). Proto je i pro město
Milevsko důležité zapojit do svých aktivit i aktivity regionu jako celku, vytvořit podmínky
spolupráce a diskutovat strategické otázky.
Meziměstská a regionální spolupráce
Propojování aktivit města na úrovni města samotného, ale i s přesahem mimo region
Milevska na úrovní ORP, kraje, ČR. Sdílení dobré i špatné praxe. Společné řešení
strategických otázek (energie, odpady, voda, podnikání atd.) Odolnost města vůči vnějším
vlivům a připravenost na nenadálé situace. Marketing města.
Městské, regionální projekty a dotační příležitosti
V současné době je informovanost o připravovaných projektech a dotačních titulech
základním kamenem připravenosti městského a regionálního rozvoje. Je tedy nutné, aby
město ve spolupráci s regionem tyto informace sledovalo a dávalo do kontextu potřeb a
rozvojových aktivit.
Vytvoření pracovní skupiny pro rozvoj regionu
Zapojení a apolitická spolupráce aktivních osob a subjektů ve strategickém plánování je
předpokladem kvalitního a vyváženého rozvoje města a regionu. Vytvořením takovéto
pracovní skupiny získá město silnější oporu v rozhodovacích procesech a tím větší důvěru
veřejnosti a její zapojení.
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