úřad je vAš
Město otevřeně a přehledně komunikuje s občany pomocí svých online i offline kanálů.
Radnice pravidelně pořádá veřejná projednání, kde občané mohou vyjádřit svůj názor.
Úřad následuje moderní trendy, rozvíjí svůj lidský potenciál, komunikuje uvnitř i vně a většinu
věcí řeší online. Překonáváme tak hranice našich možností a posouváme služby blíže občanům.

7
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Jsme otevřená a udržitelně hospodařící radnice.
Spolupráce a partnerství s našimi občany jsou významně
vystavěny na společném činiteli, kterým jsou informace
nezbytné pro dobré řízení a rozhodování. Zaměřujeme
se na zvyšování účinnosti přenosu informací od města
k příslušným cílovým skupinám i naopak, tj. na získávání
názorů o potřebách a názorech veřejnosti tam, kde je to
účelné.
Aš potřebuje pro dosažení svých cílů i vysokou energii
a angažovanost svých obyvatel. Proto pro ně nabídne
otevřenější možnosti podílet se na spolurozhodování
o podobě města a účinnější spolupráci při pořádání
kulturních, komunitních a volnočasových aktivit a realizaci
nových nápadů. Nejvyužívanějším informačním zdrojem ve
městě je webová stránka města. Vzhledem ke spokojenosti
občanů s informacemi o dění ve městě bude cílem
rozšiřovat především kvalitu. Naopak pro nás bude výzvou
zpřehlednit dosavadní komunikační kanály a případně
jejich počet omezit, neboť se občas překrývají, je jich příliš
a mohou působit chaoticky.

Naše závazky
— Přehledná a jednotná komunikace skrze naše komunikační kanály je pro nás prioritou.
— Postupně budeme snižovat nutnost osobně docházet na úřad.
— Budeme podporovat znalosti a rozvoj našich zaměstnanců.

U občanů panuje vysoká spokojenost s poskytovanými
službami městského úřadu. Do budoucna část z nich vidí
prostor v digitalizaci a možnostech vyřízení agendy

bez nutnosti fyzické návštěvy úřadu, což je jeden
ze světových trendů, které chceme i my následovat.
Odpovědně nakládáme se svým majetkem a financemi.
Usilujeme o to, aby byl úřad naplněn schopnými
a spokojenými zaměstnanci, kteří jsou přívětiví k občanům.
Jejich práce je systematická a provázaná napříč úřadem.
Aš v současné době spolupracuje s řadou subjektů
z veřejného i soukromého sektoru. Město zatím
nedostatečně využívalo příležitostí, které se otevírají např.
díky vládní podpoře turistických destinací
či možnosti většího zapojení soukromých zdrojů
do rozvoje města, např. v oblasti financování formou
PPP (Partnerství veřejného a soukromého sektoru).
V rámci digitalizace a zkvalitňování služeb spouštíme
aktualizaci webových stránek a Portál občana i aplikaci
TadytomAs.cz. Projekty pomohou lepší komunikaci
s občany.
Nejsme ale jen službou pro občany, jsme také
stabilním zaměstnavatelem v Aši. Pracuje u nás 104
zaměstnanců a denně řídíme chod města pro více
než 13 000 obyvatel. Usilujeme o to, aby byl úřad
naplněn schopnými a spokojenými zaměstnanci.
Jejich práce je systematická a kvalitní a je základem
pro dobrý chod města. I nadále budeme usilovat
o prohlubování znalostí našich pracovníků a budeme
investovat do jejich rozvoje.

„

Na své práci si nejvíce
cením fungujícího týmu,
který je základním
kamenem pro dobrou
práci. V Aši mě to baví,
protože cokoliv člověk
udělá, je to hodně vidět.
– Václav Stašek, tajemník
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Co pro to uděláme?
7.1. Informační otevřenost
Všechny informace o současném i budoucím rozvoji města
jsou prezentovány moderním a přehledným způsobem
online i offline. Občané ví, kam jejich město směřuje
a jak mohou navrhnout vlastní projekty. S městem vedou
diskusi online i na veřejných projednáních a aktivně se
podílí na městském rozvoji. Jako město budeme využívat
komplexní sady komunikačních nástrojů, které průběžně
přizpůsobujeme jednotlivým skupinám obyvatel. Pro
rozvoj města a městského úřadu využijeme nástup
digitalizace a postupnou elektronizaci veřejné správy.

7.2. Tvoříme vstřícný a moderní úřad
Občan je pro nás na prvním místě. Většinu života úřad
nepotřebuje, když ale ten moment přijde, chceme,
aby většinu věcí mohl vyřídit online nebo přes telefon.
Při důležitých záležitostech mu nabízíme rychlý
a proklientský přístup. Pro náš rozvoj využijeme nástup
digitalizace a elektronizaci veřejné správy. Postupně
chceme co nejvíce eliminovat nutnost chodit osobně
na úřad. Vše řešíme lidsky a snažíme se našim občanům
vycházet vstříc.

7.3. Rozvoj lidského kapitálu
Vytvoříme pracovní podmínky pro naše zaměstnance,
které umožní jejich znalostní i osobnostní rozvoj.
Podporou kompetencí a zvýšením sounáležitosti
pracovníků s úřadem vytvoříme předpoklady
pro profesionální výkon práce. Výsledkem bude
excelentní pracovní tým, který bude inspirovat sebe
i ostatní. Chceme všem našim zaměstnancům
poskytnout prostor k seberozvoji nejen ve své oblasti,
ale i v jazycích, kde chceme převážně cílit na německý
a anglický jazyk.
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KLÍČOVÝ PROJEKT:
MODERNÍ A OTEVŘENÝ ÚŘAD

Realizace projektu
Zvýší občanskou participaci

Kamenná 473

Zvýší spokojenost občanů

Městský úřad Aš je moderní úřad, který aplikuje nejnovější
poznatky směřující k dobré správě do každodenní praxe.
Důsledně a otevřeně komunikuje se svými občany,
je vnímavý k jejich potřebám. Uvědomuje si, že toho všeho
může dosáhnout jen díky práci svých zaměstnanců, kterým
vytváří adekvátní podmínky.

Rozvíjí kompetence a kvality úřadu
Podpoří prezentaci města

To vše povede ke spokojenosti našich obyvatel
i zaměstnanců!

Cílové skupiny
obyvatelé

pracovníci
úřadu

noví
pracovníci

politici

Co projekt nabízí
— Informační otevřenost i díky

přehledným komunikačním kanálům
— Participace veřejnosti
— Prohloubení profesionality pracovníků úřadu
— Propojení jednotlivých oborů úřadu
— Digitální formuláře pro styk s veřejností

Zásady projektu
Sledujeme moderní trendy ve vývoji správy. Jedná se
o digitalizaci a komunikaci, která je, vzhledem k nárůstu
chuti společnosti zapojovat se do veřejného dění,
esenciální. Abychom mohli skvěle komunikovat navenek,
potřebujeme výborně komunikovat uvnitř úřadu.
Je nutné vést odpovědně naše zaměstnance a rozvíjet
jejich kompetence a potenciály.

— Skvělé podmínky pro naše pracovníky
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