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Seznam zkratek

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ČÚZK

Český úřad zeměměřičský a katastrální

DDM

Dům dětí a mládeže

DPS

Dům s pečovatelskou službou

KaS

Odbor kultury a sportu

MAP

Místní akční plán

MěP

Městská policie

MěÚ

Městská úřad

MSK

Moravskoslezský kraj

MŠ

Mateřská škola

PRMB

Program rozvoje města Bílovce na období 2017 - 2028

PS

Pracovní skupina

ŘV

Řídící výbor

SDV

Souhrnný dotační vztah (finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí)

SO ORP

Správní obvod obce s rozšířenou působností

SPOZ

Sbor pro občanské záležitosti – komise Rady města Bílovec

STP

Svaz tělesně postižených

ŠSK

Školní sportovní klub Bílovec

ÚAP

Územně analytické podklady

ZŠ

Základní škola

ZPF

Zemědělský půdní fond
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Úvod
Návrhová část Programu rozvoje města Bílovec na období 2018 - 2027 navazuje na Analytickou
část, která je zpracována samostatně, a popisuje možné a žádoucí zásahy, které by se měly na
území města Bílovce realizovat. Při tvorbě Návrhové části bylo reagováno na výstupy a zjištění
z provedených analýz a ze SWOT analýz pro jednotlivé tematické oblasti. Zásadní význam pro
tvorbu návrhové části měly podněty členů Řídícího výboru PRMB, dále pak členů a dalších účastníků
(např. občanů, volených zástupců nebo pracovníků města) čtyř tematicky zaměřených pracovních
skupin.
Účelem implementační části je nastavit proces implementace/realizace nově vzniklého Programu
rozvoje města Bílovce na období 2018 - 2027 (dále PRMB) do činnosti úřadu a organizačních složek
města Bílovec. Implementační plán nastavuje způsob, jakým bude PRMB realizován, tj. uváděn do
praxe a jakým způsobem bude monitorována jeho realizace včetně nastavení vyhodnocování
Akčního plánu na základě stanovených indikátorů.
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Proces partnerství při vytváření „Programu rozvoje města Bílovce na období 2018 –
2027“
Realizace zpracování PRMB probíhala od října 2017 do května 2018. V tomto období se uskutečnilo
7 jednání ŘV a 5 jednání PS pro všechny tematické oblasti, z toho 2 jednání byla společná pro
všechny pracovní skupiny a 1 jednání bylo výjezdové trvající 2 dny.
V rámci snahy o zapojení veřejnosti do procesu tvorby Programu rozvoje města Bílovec na období
2018 – 2027 byla všechny jednání Pracovních skupin přístupná veřejnosti, tzn., že všech jednání
Pracovních skupin se mohl zúčastnit kdokoliv z občanů.
O postupu procesu zpracovávání PRMB a termínech plánovaných jednání byli občané pravidelně
informováni články v místních médiích, dále byly zveřejňovány informace o průběhu zpracování
PRMB na vyvěšených plakátech na veřejných místech, ale i na webových stránkách města, kde byly
průběžně zveřejňovány i výstupy projektu.
Na zpracování se podílel:
Řídící výbor PRMB










Mgr. Pavel Mrva, starosta – předseda řídícího výboru
Ing Sylva Kováčiková, místostarostka
Miroslav Kratochvíl, člen rady města,
Mgr. Norbert Nossek, člen rady města
Ing. Miroslav Brímus, člen zastupitelstva města
Ing. Radomír Surák, MBA
Zbyněk Bajnar, člen zastupitelstva města
Ing. Ivana Jahnová, člen zastupitelstva města
Ing. Rudolf Říman, člen zastupitelstva města

Realizační tým projektu PRMB







Ing. Sylva Kováčiková, místostarostka
Ing. Blanka Korbelová, vedoucí odboru regionálního rozvoje,
Mgr. Dagmar Rysová, koordinátor strategického plánování a řízení, odbor regionálního
rozvoje,
Ing. Jiří Huške, projektový manažer, odbor regionálního rozvoje,
Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., metodické vedení, PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a
regionů, s.r.o.
Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. odborná garance procesu PRMB, PROCES – Centrum pro
rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Pracovní skupiny
Program rozvoje města Bílovce na období 2018 – 2027 byl zpracován v úzké součinnosti
zpracovatele s pracovní skupinou, kde byli nominováni zástupci města a odborníci na jednotlivé
tematické oblasti. Řídící výbor PRMB zřídil jako své poradní orgány čtyři pracovní skupiny ke
klíčovým oblastem Programu rozvoje města Bílovec a v souladu s Jednacím řádem jmenoval dne
22. 2. 2018 na svém 1. jednání členy a vedoucí těchto PS. Na jednání dne 28. 3. 2018 Řídící výbor
PRMB schválil změnu členů PS. Jednotliví členové 4 pracovních skupin jsou uvedeni níže.
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Pracovní skupina – tematická oblast A Řízení a správa města:










Hodic Jiří, Ing. – vedoucí PS
Jahnová Ivana, Ing.
Kaletová Martina, Ing.
Kováčiková Sylva, Ing.
Melecký Tomáš, Ing.
Říman Rudolf, Ing.
Seidlerová Šárka, Mgr.
Surák Filip
Velký Jiří

Pracovní skupina – tematická oblast B Rozvoj území:














Bajnar Zbyněk
Brímus Miroslav, Ing.
Foltasová Miroslava, Ing.
Herman Jakub
Klapetek Libor
Korbelová Blanka, Ing.
Kováčiková Sylva, Ing. – vedoucí PS
Kuchtová Vladana, Ing.
Nastálek Petr
Pazdera Ladislav, Ing.
Surák Radomír, Ing. MBA
Vavříková Darja, Ing.
Zátopek Petr

Pracovní skupina – tematická oblast C Kvalita života obyvatel:











Bajnárková Hana, Mgr.
Burianová Hana, MUDr.
Fialová Renáta, Mgr.
Halászová Lenka, Ing.
Hošická Olga, Dis.
Kudela Pavel
Mrva Pavel, Mgr. – vedoucí PS
Nossek Norbert, Mgr.
Szotkowská Vlasta, BC.
Švančara Stanislav, Mgr.

Pracovní skupina – tematická oblast D Volnočasové aktivity a cestovní ruch:








Hruška Jiří, Bc.
Kovářová Martina, Mgr.
Kratochvíl Miroslav – vedoucí PS
Marková Kristýna, Bc.
Melecký Tomáš, Ing.
Mlčůchová Jindřiška, Mgr.
Nováková Lenka
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Rafaj Radovan, Mgr.
Surák Filip
Ševčíková Eva, Mgr.
Valeš Eduard
Velička Tomáš, Bc.
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Návrhová část
Program rozvoje města pracuje s pojmy vize, globální cíle, tematické oblasti a opatření. Vize je
popis žádoucího budoucího stavu, kterého chceme prostřednictvím realizace strategie dosáhnout.
Jedná se o dopad naplnění globálního cíle. Vztahuje se na strategii jako celek. K naplnění vize by
mělo dojít ve střednědobém horizontu. Globální cíle rozvádějí nadefinovanou vizi programu
rozvoje města. Jedná se o konkretizovaný (jasný, faktický a srozumitelný) popis budoucího stavu,
jehož prostřednictvím bude naplněna stanovená vize. Opatření definují konkrétní kroky vedoucí
k dosažení požadovaných cílů.
Obrázek 0.1: Schéma zpracování programu rozvoje města

POSLÁNÍ
HODNOTA

STRATEGICKÉ
ANALÝZY

KAM směřujeme?

VIZE

ČEHO máme
dosáhnout?

Globální cíle

JAKÉ oblasti
rozvíjet?

Tematické oblasti

Opatření (aktivity a projekty)
Zdroj: PROCES, vlastní zpracování

Vize

Bílovec – město pro život
Grafická podoba vize
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CO a JAK
musíme udělat?

Globální cíl:











Podporovat růst počtu obyvatel.
Zvyšovat atraktivitu prostředí pro život.
Podporovat kvalitní a dostupné bydlení.
Udržet kvalitní nabídku sociálních a zdravotních služeb.
Rozvíjet moderní dopravní a technickou infrastrukturu.
Vytvářet vhodné podmínky pro podnikání a rozvoj služeb pro občany.
Podporovat zvýšení počtu pracovních míst na trhu práce.
Podporovat systematické vzdělávání občanů všech věkových skupin reagující na požadavky
trhu práce.
Podporovat atraktivní nabídku sportovního a kulturního vyžití pro občany i návštěvníky.
Rozvíjet inteligentní systémy řízení a poskytování služeb veřejné správy.

Obrázek 0.2: Tematické oblasti v rámci PRMB

Zdroj: PROCES, vlastní zpracování
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TEMATICKÁ OBLAST A - ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA
Priorita A1: Výkon veřejné správy
Specifický cíl: Zkvalitnit výkon veřejné správy.
Opatření A1.1:

Efektivní řízení městského úřadu.

Opatření A1.2:

Rozvoj lidských zdrojů.

Opatření A1.3:

Zkvalitňování poskytovaných služeb při výkonu veřejné správy.

Priorita A2: Efektivní hospodaření města
Specifický cíl: Zkvalitnit řízení města
Opatření A2.1:

Zefektivnění hospodaření města a jím zřízených organizací.

Opatření A2.2:

Zvýšení znalostí členů všech orgánů města v oblasti řízení města.

PrioritaA3: Marketing města ‐ komunikace a spolupráce s obyvateli a s dalšími subjekty
Specifický cíl: Rozvíjet efektivní spolupráci a komunikaci s obyvateli a s dalšími subjekty.
Opatření A3.1:

Posilování komunikace s občany, spolky a místními komunitami, s podnikateli a jejich
zapojování do života města.

Opatření A3.2:

Rozvoj systému poskytování informací a komunikace.

Opatření A3.3:

Rozšiřování marketingových a PR aktivit města.
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TEMATICKÁ OBLAST B - ROZVOJ ÚZEMÍ
Priorita B1: Územní rozvoj - podmínky pro výstavbu, příprava strategicky významných
rozvojových lokalit
Specifický cíl: Zajistit udržitelnost rozvoje území a koncepční územní rozvoj
Opatření B1.1:

Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění
vhodných pozemků pro rozvojové aktivity města, vč. majetkoprávního
řešení.

Opatření B1.2:

Optimalizace a koncepční rozvoj a výstavba na území města.

Opatření B1.3:

Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich vhodného využívání.

Priorita B2: Životní prostředí
Specifický cíl: Zlepšovat kvalitu životního prostředí
Opatření B2.1

Revitalizování, údržba a čistota veřejných prostranství, veřejné zeleně,
vodních toků a ploch.

Opatření B2.2

Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického
povědomí občanů.

Priorita B3: Technická infrastruktura
Specifický cíl: Rozvíjet kapacitní a moderní technickou infrastrukturu.
Opatření B3.1

Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické infrastruktury.

Opatření B3.2

Rozvíjení environmentálně šetrného hospodaření.

Opatření B3.3

Modernizace, údržba a rozvoj majetku města

Priorita B4: Doprava
Specifický cíl: Zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu a její údržbu
Opatření B4.1

Údržba, rozvoj a zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků,
mostů a lávek

Opatření B4.2

Zapojování nových technologií a aplikace vhodných bezpečnostních prvků
do dopravního provozu.

Opatření B4.3

Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování.

Opatření B4.4

Zlepšení dopravního spojení veřejnou dopravou s okolními městy a
obcemi.

Opatření B4.5

Napojení Bílovce na dálkové cyklotrasy včetně budování infrastruktury pro
cyklodopravu.

Priorita B5: Podpora podnikání
Specifický cíl: Zvýšit atraktivitu města pro podnikatelské subjekty a zlepšit podnikatelské
prostředí.
Opatření B5.1:

Rozvíjení spolupráce města s místními podnikateli a dalšími ekonomicky
aktivními subjekty.

Opatření B5.2:

Zatraktivnění stávajících objektů a ploch využitelných pro podnikatelskou
činnost.

Opatření B5.3

Snižování nerovnosti mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce.
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TEMATICKÁ OBLAST C - KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL
Priorita C1: Vzdělávání
Specifický cíl: Podporovat kvalitní a dostupné školství, vč. rozvoje alternativního a dalšího vzdělávání.
Opatření C1.1:

Podpora udržitelnosti a rozvoje kvality vzdělávání a školských zařízení.

Opatření C1.2:

Prohlubování spolupráce školních, mimoškolních (volnočasových) a soukromých
institucí s důrazem na uplatnění v reálném životě.

Opatření C1.3:

Podpora celoživotního vzdělávání a alternativních forem vzdělávání

Priorita C12 Sociální oblast
Specifický cíl: Rozvíjet nabídku kvalitních služeb sociální péče na území města.
Opatření C2.1:

Podpora udržitelnosti a rozvoje sociálních služeb na území města v souladu s KPSS.

Opatření C2.2:

Rozvoj sociální infrastruktury a služeb s ohledem na vývoj ve společnosti a
demografické změny.

Opatření C2.3:

Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných sociálních službách.

Opatření C2.4:

Podpora spolupráce organizací a spolků působících v sociální oblasti.

Priorita C3: Zdravotnictví
Specifický cíl: Podporovat dostupnost zdravotní péče na území města vč. podpory prevence a zdravého
životního stylu.
Podpora stávajících zdravotnických služeb, dostupnosti a potřebné kapacity
Opatření C3.1:
zdravotnických služeb.
Podpora preventivních programů podporujících zdravý životní styl a zvyšování
Opatření C3.2:
informovanosti občanů o zdravotních službách.
Priorita C4: Bezpečnost obyvatel
Specifický cíl: Posilovat bezpečnost a pocit bezpečí a aktivní přístup k prevenci.
Opatření C4.1:

Rozvoj aktivit PČR a MP zaměřených na vybrané cílové skupiny.

Opatření C4.2:

Rozvoj programů prevence kriminality.

Opatření C4.3:

Opatření pro zvýšení bezpečnosti na území města.

Opatření C4.4

Podpora informovanosti občanů v oblasti ochrany obyvatelstva

Priorita C5: Bydlení
Specifický cíl: Rozvíjet udržitelnou politiku bydlení a zvyšovat tak atraktivitu a dostupnost bydlení
Opatření C5.1:

Rozvoj bytové politiky města.

Opatření C5.2:

Rozvíjení nabídky dostupného bydlení pro specifické cílové skupiny.
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TEMATICKÁ OBLAST D - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH

Priorita D1: Kultura
Specifický cíl: Vytvářet podmínky pro všestranné kulturní vyžití a rozvoj kulturní infrastruktury.
Opatření D1.1:

Podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních akcí a tradičních i alternativních
kulturních aktivit, vč. propagace.

Opatření D1.2:

Koncepční rozvoj kulturní scény.

Opatření D1.3:

Zajištění koordinace kulturních aktivit.

Opatření D1.4

Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury.

Priorita D2: Sport
Specifický cíl: Rozvíjet prostory a aktivity za účelem sportovního setkávání a trávení volného času pro
občany všech generací.
Opatření D2.1:

Budování, modernizace a rekonstrukce sportovní infrastruktury.

Opatření D2.2:

Podpora sportovních aktivit.

Priorita D3: Další volnočasové aktivity
Specifický cíl: Rozvíjet prostory a aktivity za účelem setkávání a trávení volného času pro občany všech
generací.
Opatření D3.1:

Budování, modernizace a rekonstrukce ploch pro trávení volného času.

Opatření D3.2:

Podpora nabídky volnočasových aktivit.

Priorita D4: Cestovní ruch
Specifický cíl: Rozvíjet podmínky pro zvýšení návštěvnosti a atraktivnosti města
Opatření D4.1:

Podpora aktivit zvyšujících návštěvnost a atraktivnost města.

Opatření D4.2:

Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu.

Opatření D4.3

Koordinace marketingových a PR aktivit města v oblasti cestovního ruchu.
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Akční plán
V rámci Akčního plánu na období 2018-2019 byly zařazeny aktivity, jejichž realizace je plánována
v letech 2018 a 2019.

Finanční prostředky na rok 2018 jsou již součástí rozpočtu na rok 2018.

Předpoklad financování navrhovaných aktivit (akční plán 2019):
Pro období roku 2019 je realizace podmíněna schválením předpokládaných částek v rozpočtu
města na rok 2019 a získáním externích dotačních zdrojů u některých aktivit. Pro aktivity, které jsou
vázány na rozhodnutí orgánů města, budou připraveny podrobné podkladové materiály.
Na základě plnění rozpočtu města Bílovce k 05/2018, výsledků hospodaření města Bílovce za
uplynulé roky (město mělo v minulých letech 2015-2017 provozní přebytek 22-23 mil. Kč) a
předpokladu plnění rozpočtu do konce roku 2018, očekáváme pro rok 2019 volné finanční
prostředky na realizaci investičních výdajů a oprav ve výši cca 30 - 35 mil. Kč.
Z pohledu zákona o rozpočtové odpovědnosti je situace města velmi dobrá. Dle analýzy ČS je
ekonomika města velmi silná. Očekávané nové rozpočtové určení daní by mělo městu dále výrazně
pomoci.
Akční plán na rok 2019 zahrnuje mandatorní výdaje města ve výši cca 13 mil. Kč. Při realizaci
veřejných zakázek může dojít k další úspoře předpokládaných výdajů. Na financování záměrů můžu
být vypsány neočekáváné dotační zdroje. Realizace částí navrhovaných akcí je podmíněna získáním
externích zdrojů financování.
Financování aktivit se také může odvíjet od nepředpokládaných příjmů, např. z prodeje nemovitostí,
některé aktivity je možné řešit novým úvěrem.
Akční plán na rok 2019 je navrhován jako „optimální stav“, kdy jsou zohledněny potřeby a
požadavky vyplývající z návrhové části PRMB.
Aktivity v rámci Akčního plánu byly navrhovány tak, aby splňovaly níže uvedená kritéria společenské
odpovědnosti města, kterými jsou:





aktivní plánování a rozvoj města s ohledem na všechny skupiny obyvatel
potírání diskriminace
zohlednění rovných příležitostí
pro-rodinná, pro-seniorská a sociální politika
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TEMATICKÁ OBLAST A - ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA
Priorita A1: Výkon veřejné správy
Opatření A1.1: Efektivní řízení městského úřadu
Vazba na opatření

Opatření A1.1:
úřadu.

Efektivní řízení městského

Aktivita

A1.1.1: Elektronizace procesů na MěÚ v Bílovci

Popis aktivity

Elektronizace procesů – průběžné zavádění agendy
přenesené působnosti v souladu se změnami legislativy
a vývojem procesů veřejné správy realizovat moderní
řízení MěÚ

Předpokládaný odpovědný subjekt

Tajemník MěÚ, Odbor vnitřních věcí

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018–2027 průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

Dle požadavků legislativy

Připravenost aktivity k realizaci

V realizaci

Opatření A1.2: Rozvoj lidských zdrojů
Vazba na opatření

Opatření A 1.2:

Rozvoj lidských zdrojů

Aktivita

A 1.2.1: Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na
MěÚ v Bílovci

Popis aktivity

Zavedení systémových nástrojů – moderních metod ŘLZ.
Prostřednictvím externí firmy zpracovat návrh
moderního systému ŘLZ a ten pak implementovat do
personální práce MěÚ.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Tajemník MěÚ

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

Nastavení systému 2018, realizace 2018-2027

Odhad rozpočtu aktivity

315 000 Kč
Externí finanční zdroje, projekt OPZ, náklady uvedeny
pro rok 2018, v dalších letech nejsou náklady blíže
specifikovány.

Připravenost aktivity k realizaci

V realizaci
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Vazba na opatření

Opatření A 1.2:

Rozvoj lidských zdrojů

Aktivita

A1.2.2: Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na
MěÚ v Bílovci a realizace vzdělávacích programů.

Popis aktivity

V návaznosti na zavedení systémových nástrojů –
moderních metod ŘLZ realizovat vzdělávání
zaměstnanců MěÚ v měkkých dovednostech a
odborných znalostech.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Tajemník MěÚ

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018 – projekt OPZ, 2019–2027

Odhad rozpočtu aktivity

1 200 000 Kč
V roce 2018 externí finanční zdroje z dotace OPZ, v
dalších letech rozpočet MěÚ (500 tis. Kč/ročně)

Připravenost aktivity k realizaci

V realizaci

Opatření A1.3: Zkvalitňování poskytovaných služeb při výkonu veřejné správy
Vazba na opatření

Opatření A1.3:
Zkvalitňování poskytovaných
služeb při výkonu veřejné správy

Aktivita

A1.3.1: Objednávkový systém pro klienty

Popis aktivity

Rozšíření využívání stávajícího systému na další činnosti.
Propagace možnosti online rezervací na úřadech.
Zavést možnost platby poplatků přes mobilní aplikace.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Tajemník MěÚ

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018–2019

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření A1.3:
Zkvalitňování poskytovaných
služeb při výkonu veřejné správy

Aktivita

A1.3.2: Vytvoření databáze odborníků

Popis aktivity

Využívání spolupráce s odborníky v různých oblastech na
činnosti MěÚ.
Přínosem je zapojení odborné veřejnosti do činnosti
města (úspora nákladů, zvýšení prestiže města, přínos
inovativních řešení a úspor).

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2027

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření A1.3:
Zkvalitňování poskytovaných
služeb při výkonu veřejné správy

Aktivita

A1.3.3: Elektronická úřední deska

Popis aktivity

Pořízení elektronické úřední desky, proškolení určených
zaměstnanců a uvedení do provozu MěÚ

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor vnitřních věcí

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019

Odhad rozpočtu aktivity

150 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření A1.3:
Zkvalitňování poskytovaných
služeb při výkonu veřejné správy

Aktivita

A1.3.4: Zkvalitnění a rozšíření prostor MěÚ v souladu
s legislativními a provozními nároky

Popis aktivity

Zkvalitnění a rozšíření prostor MěÚ v souladu s
legislativními a provozními nároky a rozšíření spisovny.
Zajištění vhodných prostor pro zřízení archivu, jejich
stavebně technické úpravy, vybavení vhodným
systémem pro archivaci dokumentů. Rekonstrukce
elektroinstalace a dalších rozvodů v budovách MÚ.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

Celkem 9 000 000 Kč, 1 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření A1.3:
Zkvalitňování poskytovaných
služeb při výkonu veřejné správy

Aktivita

A1.3.5: Bezbariérovost úřadu

Popis aktivity

Zajištění bezbariérovosti služeb pro klienty MěÚ.
(Videotelefon v objektu Radnice).

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města, odbor
regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

50 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření A1.3:
Zkvalitňování poskytovaných
služeb při výkonu veřejné správy.

Aktivita

A1.3.6: Rozšíření prostor MěÚ

Popis aktivity

Zajištění potřebných prostor pro další zaměstnance
v případě realizace úsekového měření, zajištění
vhodnějších prostor pro odbor stavební úřad.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2019

Odhad rozpočtu aktivity

1 900 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Příprava k realizaci

Vazba na opatření

Opatření A1.3:
Zkvalitňování poskytovaných
služeb při výkonu veřejné správy.

Aktivita

A1.3.7: Zajištění technických prostředků pro jednání
ZM

Popis aktivity

Pořízení prezentační techniky pro větší informovanost
občanů při jednání zastupitelstva města.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor vnitřních věcí

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019

Odhad rozpočtu aktivity

400 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Příprava k realizaci

Priorita A2: Efektivní hospodaření města
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Opatření A2.1: Zefektivnění hospodaření města a jim zřízených organizací
Vazba na opatření

Opatření A2.1:
Zefektivnění hospodaření
města a jim zřízených organizací

Aktivita

A2.1.1: Doplnění informací předkládaných v rámci
žádosti o dotaci z rozpočtu města Bílovce

Popis aktivity

Doplnění podkladů (ze strany žadatelů) předkládaných
jednotlivými subjekty v rámci žádosti o dotaci z
rozpočtu města o informace, které umožní objektivnější
rozhodování o přidělení dotací.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor finanční

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Opatření A2.1:
Zefektivnění hospodaření
města a jim zřízených organizací

Aktivita

A2.1.2: Sdílené nákupy

Popis aktivity

Zavést systém sdílených nákupů, resp. výběru
generálního dodavatele, u smysluplných položek pro
PO, město, ostatní organizace působící ve městě.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Tajemník MěÚ, Odbor vnitřních věcí

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

10 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření A2.1:
Zefektivnění hospodaření
města a jim zřízených organizací

Aktivita

A2.1.3: Zavedení participativního rozpočtu

Popis aktivity

Zavedení participativního rozpočtu s cílem možnosti
umožnit větší zapojení občanů do plánovacích procesů
města

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor finanční

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2020

Odhad rozpočtu aktivity

Dle částky vyčleněné zastupitelstvem města

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření A2.2: Zvýšení znalostí členů všech orgánů města v oblasti řízení města
Vazba na opatření

Opatření A2.2:
Zvýšení znalostí členů všech
orgánů města v oblasti řízení města

Aktivita

A2.2.1: Systematické vzdělávání členů orgánů města

Popis aktivity

Zprostředkování odborného vzdělávání zastupitelů,
členů komisí a výborů města a předsedů osadních
výborů.
Předpokládá se školení pro 15 zastupitelů po 20
hodinách.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Tajemník MěÚ

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019–2027

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč/rok 2019 a rok 2023

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření A2.2:
Zvýšení znalostí členů všech
orgánů města v oblasti řízení města

Aktivita

A2.2.2: Efektivita a optimalizace financování
organizací města

Popis aktivity

Povést analýzu stávajícího financování organizací města
a navrhnout optimalizaci.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor financí

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2020

Odhad rozpočtu aktivity

150 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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PrioritaA3: Marketing města - komunikace a spolupráce s obyvateli a s dalšími
subjekty
Opatření A3.1: Rozvoj systému poskytování informací a komunikace
Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření A3.1:
Rozvoj systému poskytování
informací a komunikace
A3.1.1: Zpracování komunikační strategie města
Zpracování koncepčního materiálu, který zefektivní,
sjednotí a posílí komunikaci města Bílovec ve vztahu
k hlavním cílovým skupinám (občany, spolky a místními
komunitami, s podnikateli) a jejich zapojování do života
města. Bude obsahovat komunikaci nejen externí, ale
také interní, tedy ve vztahu k zaměstnancům města a
jeho organizacím. Dokument bude obsahovat opatření a
komunikační nástroje, které povedou ke koordinaci
výstupů a zvýšení povědomí o městě Bílovci, posílení
jeho pozitivního mediálního obrazu a budování značky
města. V Komunikační strategii budou nastavena
pravidelná vyhodnocování zpětné vazby občanů na
poskytované služby úřadem města a jeho PO v rámci
každodenní komunikace s občany.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu

Předpokládaný termín realizace
(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

2019–2020

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

200 000 Kč
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Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření A3.1:
Rozvoj systému poskytování
informací a komunikace
A3.1.2: Vytvoření a správa nového moderního
webového portálu města
Vytvoření expertní pracovní skupiny (účast zástupců
odborné veřejnosti) pro definici výběrového řízení.
Realizace moderních webových stránek.
Přínosem je lepší propagace města, firem, zvýšení
transparentnosti a informovanosti a dostupnosti, zlepšení
komunikace a vztahu s občany, turisty a úřadem, zvýšení
prestiže města. Webový portál města bude zajišťovat
propojenost s důležitými databázemi jednotlivých agend
MěÚ (např. GIS, sociální služby).

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu

Předpokládaný termín realizace
(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

2019
200 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření A3.1:
Rozvoj systému poskytování
informací a komunikace
A3.1.3: Správa sociálních sítí

Aktivita
Popis aktivity

Rozšíření mediálních komunikačních kanálů (livestream).
Přínosem je lepší propagace města, firem, zvýšení
transparentnosti a informovanosti a dostupnosti, zlepšení
komunikace a vztahu s občany, turisty a úřadem, zvýšení
prestiže města, zacílení na širší spektrum veřejnosti.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu

Předpokládaný termín realizace
(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

2019
Vyplyne z komunikační strategie

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření A.3.1 Rozvoj systému poskytování informací
a komunikace
A3.1.4: Mobilní rozhlas

Název aktivity
Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt
Předpokládaný termín
(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

realizace

Připravenost aktivity k realizaci

Další rozvoj služby Mobilní rozhlas (registrace dalších
klientů, poskytování informací).
Komunikační brána pro obce. Po zaregistrování občané
dostávají zdarma jimi zvolené informace prostřednictvím
SMS, na mail nebo na chytrý telefon.
Odbor kultury a sportu
2018-2027
80 000 Kč/2 roky
Realizováno

Opatření A3.2: Posilování komunikace s občany, spolky a místními komunitami, s podnikateli
a jejich zapojování do života města
Vazba na opatření

Opatření A3.2:
Posilování komunikace s
občany, spolky a místními komunitami, s podnikateli
a jejich zapojování do života města

Aktivita

A3.2.1: Průzkum spokojenosti obyvatel se životem
ve městě

Popis aktivity

Realizace opakovaného pravidelného šetření obyvatel se
spokojeností života v obci – spojeno s kontrolou
naplňování Programu rozvoje města Bílovec. Realizace
co 2-3 roky.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor rozvoje města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2020–2027

Odhad rozpočtu aktivity

150 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření A3.3: Rozšiřování marketingových a PR aktivit města
Vazba na opatření

Opatření A3.3:
PR aktivit města

Rozšiřování marketingových a

Aktivita

A3.3.1: Realizace opatření vyplývajících
z Komunikační strategie

Popis aktivity

Implementace opatření vycházejících z Komunikační
strategie.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu

Předpokládaný termín realizace
(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

2020-2027
-

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

TEMATICKÁ OBLAST B - ROZVOJ ÚZEMÍ
Priorita B1: Územní rozvoj - podmínky pro výstavbu, příprava strategicky významných
rozvojových lokalit
Opatření B1.1: Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění vhodných
pozemků pro rozvojové aktivity města, vč. majetkoprávního řešení
Vazba na opatření

Aktivita
Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt
Předpokládaný termín realizace
(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity
Připravenost aktivity k realizaci

Opatření B1.1:
Udržitelné nakládání s územím,
systematické vyhledávání a zajištění vhodných
pozemků pro rozvojové aktivity města, vč.
majetkoprávního řešení.
B1.1.1: Podpořit využití městských pozemků
určených pro individuální a bytovou výstavbu
Příprava vhodných pozemků v majetku města určených
pro výstavbu a nabídnutí k prodeji zájemcům. Vyvěšení a
propagace nabídky na prodej městských pozemků.
Realizace dalších kroků vyplývajících z rozhodnutí
zastupitelstva města.
Odbor financí, odbor investic, odbor regionálního
rozvoje
2019-2027
Dle konkrétních aktivit na jednotlivých pozemcích.
Podklady a rozpočet připraven, potřeba rozhodnutí
zastupitelstva
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Vazba na opatření

Aktivita
Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt
Předpokládaný termín realizace
(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity
Připravenost aktivity k realizaci

Opatření B1.1:
Udržitelné nakládání s územím,
systematické vyhledávání a zajištění vhodných
pozemků pro rozvojové aktivity města, vč.
majetkoprávního řešení.
B1.1.2: Vybudování urnových hrobů na hřbitově
Pro efektivní nakládání s pozemky na hřbitově
navrhnout a realizovat vhodné rozšíření urnových hrobů,
které by mohly tvořit hřbitovní zeď.
Odbor životního prostředí a územního plánování, Odbor
investic a údržby majetku města
2019-2027
2 000 000 Kč
Záměr

Opatření B1.2: Optimalizace a koncepční rozvoj a výstavba na území města
Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření B1.2:
Optimalizace a koncepční
rozvoj a výstavba na území města
B1.2.1: Navrhnout územní studii pro propojení
Radotína se Střelnicí
Zpracovat územní studii zástavby pro komunikaci mezi
Radotínem a Střelnicí dle ÚP.
Odbor životního prostředí a územního plánování

Předpokládaný termín realizace
(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

200 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření B1.2:
Optimalizace a koncepční
rozvoj a výstavba na území města
B1.2.2: Revize regulativů zástavby zastavitelných
ploch (označených Z9) v části horního Radotína dle
ÚP
Navrhnout prostupnost zastavitelných pozemků v horní
části Radotína komunikací, která umožní postupně
zastavovat území, stanovit parametry komunikace vč.
dalších regulativů zástavby.
Odbor životního prostředí a územního plánování

Aktivita

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

2019-2021

Předpokládaný termín realizace
(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

2019-2027
400 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření B1.2:
Optimalizace a koncepční
rozvoj a výstavba na území města
B1.2.3: Určit koncepci pro území lokality ve směru na
Ostravu vedle cvičiště hasičů
Je zapotřebí, aby byla stanovena koncepce pro využití
daného území, ke kterému se na základě podnětu
občanů z Bílovce přihlásila Židovská obec Praha.
Vedení města, rozhodnutí zastupitelstva města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

2019
-

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření B1.3: Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich vhodného využívání
Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření B1.3:
Rozvoj veřejných
prostranství a zajištění jejich vhodného využívání
B1.3.1: Vyhlídky
Stavba přístřešků na výše položených místech
s výhledem na Bílovec a okolí (viz u rozhledny Bílov –
Kaníhůra).
Fáze výběru vhodných lokalit rozsah staveb
Případné zařazení do územního plánu
Přínosem je zatraktivnění Bílovce a jeho okolí.

Předpokládaný odpovědný subjekt
Předpokládaný termín realizace
(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

Starosta, Mikroregion – Sdružení obcí Bílovecka
2019-2027
300 000 Kč (3 x přístřešek v ceně 100 000 Kč)
2019 – 20 tis. Kč na zpracování studie

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření B1.4:
Rozvoj veřejných prostranství a
zajištění jejich vhodného využívání.

Aktivita

B1.3.2: Hledání investora a provozovatele plovárny
(aquacentra) v podzámčí

Popis aktivity

Připravená projektová dokumentace (předpokládané
náklady dle projektové dokumentace jsou 153 000 000
Kč, alternativní ekonomická varianta je 120 000 000 Kč).
Novostavba krytého bazénu a plovárny včetně
vybudování odpočinkové zóny. V rámci města je
vymezená plocha pro realizaci.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2021

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Priorita B2: Životní prostředí
Opatření B2.1: Revitalizování, údržba a čistota veřejných prostranství, veřejné zeleně,
vodních toků a ploch.
Vazba na opatření

Opatření B2.1:
Revitalizování, údržba a čistota
veřejných prostranství, veřejné zeleně, vodních toků
a ploch.

Aktivita

B2.1.1: Oživení náměstí a přilehlého okolí

Popis aktivity

Vytvoření ve spolupráci s občany, dobrovolníky návrh
využití a oživení náměstí a přilehlého okolí (např.
vytvoření odpočinkových zón, instalace uměleckých
prvků).

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

70 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření B2.1:
Revitalizování, údržba a čistota
veřejných prostranství, veřejné zeleně, vodních toků
a ploch

Aktivita

B2.1.2: Kultivace vodních toků v majetku města

Popis aktivity

Kultivace vodních toků (odpadků) v majetku města,
úklid, odstranění plevele. Přínosem je zatraktivnění
Bílovce. Podpora aktivity zapojením dobrovolníků.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor životního prostředí

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2027

Odhad rozpočtu aktivity

10 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Opatření B2.1:
Revitalizování, údržba a čistota
veřejných prostranství, veřejné zeleně, vodních toků
a ploch

Aktivita

B2.1.3: Koncepce zeleně

Popis aktivity

a) Rozpracování koncepce zeleně.
b) Rozšíření ploch veřejné zeleně (okrasné i relaxační
zóny).
c) Zvážit zavedení motivačního systému pro zvýšení
procenta zeleně v Bílovci.
Přínosem je oživení a zkulturnění veřejného prostranství,
propagace a zvýšení prestiže a atraktivity města.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor životního prostředí a územního plánování

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Fáze plánování
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Vazba na opatření

Opatření B2.1:
Revitalizování, údržba a čistota
veřejných prostranství, veřejné zeleně, vodních toků
a ploch.

Aktivita

B2.1.4: Revitalizace prostranství za nádražím
v Bílovci kolem drážního tělesa

Popis aktivity

Po rekonstrukci autobusového nádraží a vybudování
chodníku mezi nádražím a DDM zůstalo mezi
chodníkem a železničními kolejemi veřejné prostranství,
které je navrhováno k ozelenění.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření B2.2: Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického povědomí
občanů.
Vazba na opatření

Opatření B2.2:
Rozvíjení environmentálního
vzdělávání a posilování ekologického povědomí
občanů.

Aktivita

B2.2.1: Konference na ochranu přírody a životního
prostředí

Popis aktivity

Širokou veřejnost a organizace zabývající se touto
tematikou, seznámit s aktuálním stavem ochrany přírody
a krajiny.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu, Odbor životního prostředí a
Agentura ochrany přírody a myslivecký svaz

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

20 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření B2.2:
Rozvíjení environmentálního
vzdělávání a posilování ekologického povědomí
občanů.

Aktivita

B2.2.2: Osvětové vzdělávání dospělých

Popis aktivity

Osvětové vzdělávání dospělých v environmentální
oblasti.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor životního prostředí a územního plánování

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

10 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Priorita B3: Technická infrastruktura
Opatření B3.1: Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické infrastruktury
Vazba na opatření

Opatření B3.1:
Modernizování, údržba a rozvoj
sítí technické infrastruktury

Aktivita

B3.1.1: Stavební úpravy vnitrobloku MěÚ Bílovec

Popis aktivity

Jedná se o demolici stávajícího objektu se zasedací
místností a garážemi, poté rozšíření parkovacích ploch a
úprava prostor vnitrobloku.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2020

Odhad rozpočtu aktivity

4 200 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

34

Vazba na opatření

Opatření B3.1:
Modernizování, údržba a rozvoj
sítí technické infrastruktury.

Aktivita

B3.1.2: Modernizování, údržba a rozvoj sítí
veřejného osvětlení

Popis aktivity

Modernizování, údržba a rozvoj sítí veřejného osvětlení
na základě zpracovávaného generelu veřejného
osvětlení.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

2 500 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření B3.1:
Modernizování, údržba a rozvoj
sítí technické infrastruktury

Aktivita

B3.1.3: Modernizování, údržba a rozvoj sítí
veřejného osvětlení – Slezské náměstí

Popis aktivity

Výměna svítidel veřejného osvětlení – Slezské náměstí
včetně spojovacích ulic v Bílovci.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

1 050 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

V realizaci
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Vazba na opatření

Opatření B3.1:
Modernizování, údržba a rozvoj
sítí technické infrastruktury

Aktivita

B3.1.4: Modernizování, údržba a rozvoj sítí
veřejného osvětlení – Lubojaty

Popis aktivity

Lubojaty - rekonstrukce veřejného osvětlení na místním
hřbitově.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

330 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

V realizaci

Vazba na opatření

Opatření B3.1:
Modernizování, údržba a rozvoj
sítí technické infrastruktury

Aktivita

B3.1.5: Rozšiřování kanalizace – Labuť

Popis aktivity

Odvodnění lokality Labuť

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města, Odbor životního
prostředí a územního plánování

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2023

Odhad rozpočtu aktivity

3 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření B3.1:
Modernizování, údržba a rozvoj
sítí technické infrastruktury

Aktivita

B3.1.6: Vybudování chodníku na Labuť

Popis aktivity

V souvislosti s odvodněním lokality Labuť vybudování
bezbariérového chodníku z dotací ze SFDI (Státní fond
dopravní infrastruktury).

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2023

Odhad rozpočtu aktivity

6 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření B3.1:
Modernizování, údržba a rozvoj
sítí technické infrastruktury

Aktivita

B3.1.7: Nastavení koordinovaného přístupu
k moderním trendům v rozvoji města

Popis aktivity

Strategické a rozvojové řízení chytré infrastruktury.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření B3.1:
Modernizování, údržba a rozvoj
sítí technické infrastruktury

Aktivita

B3.1.8: Napojení ul. Komenského na ČOV

Popis aktivity

Napojení ul. Komenského na ČOV

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města, Odbor životního
prostředí a územního plánování

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2023

Odhad rozpočtu aktivity

3 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření B3.1:
Modernizování, údržba a rozvoj
sítí technické infrastruktury

Aktivita

B3.1.9: Zlepšování technického stavu komunikací,
údržba a rozvoj kanalizace a vodovodu na ul. 1. máje
v Bílovci

Popis aktivity

Oprava místní komunikace včetně rekonstrukce
kanalizace a vodovodu na ul. 1. máje v Bílovci.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

7 200 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

V realizaci

Vazba na opatření

Opatření B3.1:
Modernizování, údržba a rozvoj
sítí technické infrastruktury

Aktivita

B3.1.10: Rekonstrukce stávajících kanalizací
v majetku města včetně zařízení na předčištění
odpadních vod

Popis aktivity

Rekonstrukce stávajících kanalizací v majetku města
včetně zařízení na předčištění odpadních vod a řešení
nakládání s odpadními vodami z objektů v majetku
města.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

50 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření B3.2: Rozvíjení environmentálně šetrného hospodaření
Vazba na opatření

Opatření B3.2:
Rozvíjení environmentálně
šetrného hospodaření.

Aktivita

B3.2.1: Kompostéry do domácností pro občany
města

Popis aktivity

Pořízení kompostérů o třech různých velikostech
objemu (500 l, 900 l a 1200 l), které budou bezplatně
zapůjčeny občanům, kteří projeví zájem o umístění
kompostéru na zahradě.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2023

Odhad rozpočtu aktivity

200 000 Kč/rok
akce bude realizována pouze v případě získání dotace

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření B3.2:
Rozvíjení environmentálně
šetrného hospodaření.

Aktivita

B3.2.2: Projektová příprava zadržování vod v krajině
- areál zámku

Popis aktivity

Zadání zpracování studie, která by navrhovala řešení
odstranění současného nevyhovujícího stavu odvádění
dešťových vod ze zastavěných a zpevněných ploch,
který způsobuje poruchy a poškození staveb a
zmapovala by možnosti optimálního řešení nakládání se
srážkovými vodami v zájmové lokalitě – areálu zámku.
Součástí studie bude i zpracování hydrogeologického
posudku lokality kvůli optimálnímu návrhu možnosti
zasakování srážkových vod.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2020

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč, předpoklad spolufinancování z dotace MSK

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření B3.2:
Rozvíjení environmentálně
šetrného hospodaření.

Aktivita

B3.2.3: Úprava zámecké zahrady

Popis aktivity

Zajištění odvodu vody od objektu zámku pro zamezení
dalšího poškozování kulturní památky, zpracování a
projednání studie na úpravu zámecké zahrady a
samotná realizace.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

6 000 000 Kč (odhad), předpoklad spolufinancování
z dotace SFŽP (Státní fond životního prostředí)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření B3.2:
Rozvíjení environmentálně
šetrného hospodaření.

Aktivita

B3.2.4: Projektová příprava zadržování vod v krajině
- domova pro seniory na ul. Opavská

Popis aktivity

Zadání zpracování studie, která by identifikovala příčiny
a navrhovala řešení odstranění současného
nevyhovujícího stavu výskytu vody, který způsobuje
poruchy a poškození stavby a zmapovala by možnosti
optimálního řešení s využitím stávajícího areálu.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2020-2021

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč, předpoklad spolufinancování z dotace MSK

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření B3.3: Modernizace, údržba a rozvoj majetku města
Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Vazba na opatření
Název aktivity

FB3.3.1: Efektivní nakládání s majetkem města,
Opravy objektů v majetku města

Popis aktivity

Efektivní nakládání s majetkem města. Opravy objektů v
majetku města

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný
(od-do)

2019-2027

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

5 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.2: Rekonstrukce světlíků a střech objektů v MPZ

Popis aktivity

Postupná rekonstrukce světlíků a střech objektů v MPZ.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný
(od-do)

2019-2027

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

700 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.3 Pasportizace majetku města Bílovec

Popis aktivity

Vytvoření pasportu majetku města dle stavebního
zákona v etapách, postupně dle priorit města a stavu.
Návrh dalšího řešení.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města, Odbor životního
prostředí a územního plánování

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2022

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.4: Rekonstrukce objektu na ul. Ostravská č.p.
693/7 (Beseda)

Popis aktivity

Pokračování v postupné revitalizaci objektu využívaného
pro spolkovou činnost města.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný
(od-do)

2019-2027

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

2 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Vazba na opatření
Název aktivity

B3.3.5: Rekonstrukce požárních zbrojnic v majetku
města Bílovec

Popis aktivity

Rekonstrukce požárních zbrojnic v majetku města
Bílovec.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2027

Odhad rozpočtu aktivity

7 000 000 Kč (realizace předpokládaná za podpory
dotace, 50%)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.6: Navržení vhodného využití objektu na ul.
Tkalcovská č.p. 101 (tělocvična)

Popis aktivity

Navrhnout vhodné využití zanedbaného objektu včetně
rozsahu potřebné rekonstrukce, případně prodeje.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný
(od-do)

2019-2027

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

50 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.7: Oprava konstrukcí v 6. a 7. NP v objektu DPS

Popis aktivity

Náprava vad a poruch nástavby spočívající ve výměně
podlah a zesílení nosných konstrukcí stropu vč.
trapézových plechů, doplnění tepelné a kročejové
izolace, doplnění izolace proti vodě v koupelnách,
eliminovat tepelný most v místě přechodu.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2020-2025

Odhad rozpočtu aktivity

3 200 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření B3.3 :
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity
Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt
Předpokládaný termín realizace
(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

Připravenost aktivity k realizaci

B3.3.8: Renovace kaple v Nových Dvorech, 2. etapa
Dokončení renovace – provedení výměny oken a
vstupních dveří, omítek vnitřních i venkovních.
Spolupráce s partnerským městem Bad Neustadt.
Odbor regionálního rozvoje
2018
557 000 Kč, spolufinancování z dotace Českoněmeckého fondu budoucnosti, příspěvek partnerského
města Bad Neustadt
Realizováno
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Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.9: Investiční akce ZŠ Komenského 701/3

Popis aktivity

Budova - pokračování v postupné revitalizaci objektu,
elektroinstalace, rozvody vody (4 mil. Kč).

Hala - zateplení zadní části haly, vybudování recepce u
vstupu, vybudování spojovacího traktu se ZŠ – zadní
vstup, obnova nátěru dřevěné části střechy (1 mil. Kč).

Jídelna - pokračování v postupné revitalizaci objektu,
obměna zařízení ve vývařovně, rekonstrukce klimatizace,
rekonstrukce zadního schodiště do jídelny (5 mil. Kč).

Zabezpečení budov MŠ, ZŠ Komenského - elektronické
zabezpečení budov proti vniknutí cizích osob (0,6 mil.
Kč).
Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019–2027

Odhad rozpočtu aktivity

10 600 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.10: Stavební úpravy a vybavení odborných
učeben ZŠ Komenského, Bílovec

Popis aktivity

Stavební úpravy a pořízení nového vybavení do jazykové
učebny, učebny zeměpisu, učebny matematiky,
kuchyňky, učebny pěstitelských prací, 2 počítačových
učeben, do učebny dílen, kabinetu fyziky, anglického
jazyka, zeměpisu, matematiky, informatiky, do přípravny
dílen a do školního poradenského pracoviště.
Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
Sadové úpravy venkovního prostranství v areálu ZŠ,
pořízení vegetačních prvků a mobiliáře. Pořízení
elektronického zabezpečovacího systému, kamerového
systému pro monitorování vchodů, VoIP komunikace a
elektronického vrátníku. Na druhém stupni vzniknou
nové bezbariérové toalety.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

14 700 000 Kč, spolufinancování z dotace IROP

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.11: Rekonstrukce kanalizace ZŠ Komenského v
Bílovci

Popis aktivity

Rekonstrukce kanalizace ZŠ Komenského v Bílovci –
odstranění nevyhovujícího technického stavu.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2020

Odhad rozpočtu aktivity

5 800 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci
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Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Vazba na opatření
Název aktivity

B3.3.12:
Rekonstrukce
hygienických
zařízení
pavilonu II. stupně ZŠ Komenského v Bílovci

Popis aktivity

Rekonstrukce a zkulturnění hygienických
pavilonu II. stupně ZŠ Komenského v Bílovci

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2020-2022

Odhad rozpočtu aktivity

8 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.13: Rekonstrukce objektu MŠ Zahradní

Popis aktivity

Pokračování
v postupné
revitalizaci
objektu,
rekonstrukce kotelny, výměna oken, obnova asfaltových
cestiček, oprava fasády, odstranění vlhkosti v suterénu.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019–2027

Odhad rozpočtu aktivity

6 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.14: Rekonstrukce bytu v MŠ v Bravinném

Popis aktivity

Pokračování v postupné revitalizaci objektu, celková
rekonstrukce bytu, rekonstrukce septiku.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný
(od-do)

2019-2027

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

900 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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zařízení

Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.15: Rekonstrukce objektu MŠ Svobodova

Popis aktivity

Pokračování v postupné revitalizaci objektu.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný
(od-do)

2019-2027

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

4 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připravena projektová dokumentace

Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.16: Přístavba a rekonstrukce MŠ a ZŠ Stará Ves

Popis aktivity

Přístavba polyfunkční společenské místnosti včetně
sociálního zázemí, přípravny a výdejny jídel, školní
jídelny, navazující stavební úpravy ve stávajícím objektu
a rozšíření zpevněných ploch.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

20 308 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr připravený k realizaci
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Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.17: Rekonstrukce objektu ZŠ na Komenského
ulici 854/2

Popis aktivity

Pokračování
v postupné
revitalizaci
objektu,
elektroinstalace, rekonstrukce sociálního zařízení včetně
rozvodů, rekonstrukce dlažby, rekonstrukce rozvodů
tepla s výměnou radiátorů, oprava asfaltových cestiček,
výměna plotu

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019–2027

Odhad rozpočtu aktivity

4 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Částečně připraveno
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Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.18: Investiční akce ZŠ TGM ul. Ostravská Bílovec

Popis aktivity

Nový zabezpečovací systém školy ZŠ TGM, Ostravská ul.
- instalace čidel v přístupových prostorách školy, alarmu
a centrální řídicí jednotky, případně napojení systému na
Městskou policii Bílovec (0,5 mil. Kč, 2022-2027).

Rekonstrukce asfaltového chodníků kolem školy ZŠ
TGM, Ostravská ulice (1 mil. Kč, 2023-2027).

Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ
TGM Ostravská ul. - výměna sanitární techniky, obkladů
a dlažby (3 mil. Kč, 2020-2022).

Rekonstrukce šaten ZŠ TGM Ostravská ul. - demontáž
původních kójí, drobná stavební úprava vnitřních
prostor, instalace šatních skříní (0,8 mil. Kč, 2023-2027).

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ TGM Ostravská ul., ZŠ
Wolkerova - nahrazení původních elektrorozvodů
novými (1 mil. Kč, 2023-2025).

Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ TGM Ostravská nahrazení původních rozvodů vody v hlavní budově
novými(1 mil. Kč, 2023-2025).

ZŠ a MŠ TGM v Bílovci – oprava kanalizace a přilehlých
sociálních zařízení - rekonstrukce a zkulturnění
hygienických zařízení ZŠ a MŠ TGM v Bílovci (4 mil. Kč,
2020-2022).

Klimatizace půdních prostor TGM (náklady budou
stanoveny po rozpracování záměru).
Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019–2027

Odhad rozpočtu aktivity

11 300 000 Kč
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Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.19: Stavební úpravy a vybavení odborných
učeben ZŠ TGM, Bílovec

Popis aktivity

Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben
v Základní škole TGM v Bílovci za účelem zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu
prácev klíčových kompetencích. V rámci projektu bude
také zajištěna bezbariérovost dle vyhlášky č.398/2009
Sb., zabezpečení vstupu do budovy. Ve venkovním
areálu ZŠ dojde k sadovým úpravám s použitím nových
vegetačních prvků.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019

Odhad rozpočtu aktivity

4 082 000 Kč, předpoklad spolufinancování z dotace
IROP

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Opatření B3.3:
Modernizace, údržba a rozvoj
nemovitého majetku města

Název aktivity

B3.3.20 ZŠ a MŠ Lubojaty – výměna střešní krytiny,
oprava fasády

Popis aktivity

ZŠ a MŠ Lubojaty – výměna střešní krytiny, oprava
fasády

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný
(od-do)

2019-2022

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

900 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Priorita B4: Doprava
Opatření B4.1: Údržba, rozvoj a zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků,
mostů a lávek
Vazba na opatření

Opatření B4.1:
Údržba, rozvoj a zlepšování
technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a
lávek

Aktivita

B4.1.1: Revitalizace autobusového nádraží v Bílovci

Popis aktivity

Regenerace plochy autobusového nádraží, vzniknou
čtyři nástupní zastávky a jedna zastávka výstupní, budou
zřízena parkovací místa pro autobusy i osobní
automobily. V prostoru nádraží bude umístěna dobíjecí
stanice pro elektromobily a elektrokola, lavičky s
inteligentními prvky, které umožní USB dobíjení,
bezdrátové dobíjení či wi-fi připojení.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2017-2018

Odhad rozpočtu aktivity

42 700 000 Kč, spolufinancování z dotace IROP

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Vazba na opatření

Opatření B4.1:
Údržba, rozvoj a zlepšování
technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a
lávek

Aktivita

B4.1.2: Rekonstrukce pěších komunikací Čs. Armáda
vč. povrchu komunikace

Popis aktivity

Rekonstrukce chodníkových těles, vybudování a
rekonstrukce přechodů pro chodce vč. jejich nasvětlení a
osazení měřiče rychlosti. Snížení úrovně stávající
komunikace z důvodu dodržení technických předpisů.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

7 200 000 Kč, předpoklad spolufinancování z dotace
SFDI a MSK

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci
Aktivita má návaznost na generel dopravy

Vazba na opatření

Opatření B4.1:
Údržba, rozvoj a zlepšování
technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a
lávek

Aktivita

B4.1.3: Rekonstrukce - oprava městských schodů v
Bílovci

Popis aktivity

Oprava schodiště včetně zábradlí a revitalizace zeleného
ostrůvku mezi ulicemi Valová a Městským kopcem.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019

Odhad rozpočtu aktivity

1 000 000 Kč
předpoklad spolufinancování z dotace Interreg ČR-SR

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Vazba na opatření

Opatření B4.1:
Údržba, rozvoj a zlepšování
technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a
lávek

Aktivita

B4.1.4: Zlepšování technického stavu chodníků a
komunikací

Popis aktivity

Zlepšování technického stavu komunikací – Na Klinkách
- Lubojaty – oprava místní komunikace Na Klinkách (0,6
mil. Kč,).

Zlepšování technického stavu komunikací – Nové Dvory
(ke mlýnu) -Nové Dvory – oprava komunikace ke mlýnu
(0,4 mil. Kč).

Zlepšování technického stavu chodníků ul.
Jeremenkova, Sokolovská, Bezručova, Vrchlického,
Svobodova - oprava chodníkových těles (3,5 mil. Kč).

Zlepšování technického stavu komunikací – Stará Ves oprava místní komunikace kolem domů č.p. 120, 167 a
122 (0,6 mil. Kč).
Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

5 100 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Vazba na opatření

Opatření B4.1:
Údržba, rozvoj a zlepšování
technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a
lávek

Aktivita

B4.1.5: Zlepšování technického stavu chodníků a
komunikací II.

Popis aktivity

Oprava chodníku na ulici Budovatelská, Svobodova,
Příkopní (***), Zahradní, Svobodova, Tkalcovská (**),
Vrchlického, Puškinova, Pod Strání (**), 17. listopadu
mezi objekty č.411 a 412 v Bílovci (**), odvodnění
místních komunikací lokality garáží nad přehradou a
Jeremenkově ulici (**), zlepšování technického stavu
chodníků v místních částech a dalších (dle potřeb v
následujících letech.)

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

2 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Vazba na opatření

Opatření B4.1:
Údržba, rozvoj a zlepšování
technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a
lávek

Aktivita

B4.1.6: Rozšiřování sítě chodníků

Popis aktivity

Rozšiřování sítě chodníků (B. Němcové – Polní) vybudování chodníku mezi ulicí B.Němcové a Polní
(2018, 0,3 mil. Kč).

Rozšiřování sítě chodníků – Výškovice - vybudování
chodníkového tělesa od domu parcela č. 54 k místnímu
hřbitovu(2018, 2,4 mil. Kč).

Vybudování chodníkového tělesa na ul. Vrchlického II.
etapa (2019, 0,4 mil. Kč)

Vybudování chodníkových těles na ul. Krátká a
Šmeralova (2026, 2 mil. Kč)

a dalších (dle potřeb v následujících letech).
Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2027

Odhad rozpočtu aktivity

5 300 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci, Záměr
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Vazba na opatření

Opatření B4.1:
Údržba, rozvoj a zlepšování
technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a
lávek

Aktivita

B4.1.7: Rekonstrukce místní komunikace a opěrné
zdi ve Lhotce

Popis aktivity

Rekonstrukce místní komunikace a opěrné zdi ve Lhotce

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2021-2022

Odhad rozpočtu aktivity

4 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
Aktivita má návaznost na generel dopravy

Vazba na opatření

Opatření B4.1:
Údržba, rozvoj a zlepšování
technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a
lávek

Aktivita

B4.1.8: Údržba a zlepšování technického stavu mostů
(B03)

Popis aktivity

Rekonstrukce mostu BI – M03 přes potok Bílovka
v Bílovci do parku Střelnice

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2020

Odhad rozpočtu aktivity

2 700 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připravováno k realizaci
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Vazba na opatření

Opatření B4.1:
Údržba, rozvoj a zlepšování
technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a
lávek

Aktivita

B4.1.9: Údržba a zlepšování technického stavu mostů
(M01)

Popis aktivity

Rekonstrukce mostu BI – M01 přes potok Bílovka
v Bílovci na ulici Mlýnská

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2020

Odhad rozpočtu aktivity

4 500 000 Kč, 500 tis. Kč projektová příprava

Připravenost aktivity k realizaci

Připravováno k realizaci
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Vazba na opatření

Opatření B4.1:
Údržba, rozvoj a zlepšování
technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a
lávek

Aktivita

B4.1.10: Údržba a zlepšování technického stavu
mostů a lávek

Popis aktivity

Rekonstrukce mostu BIS – M06 přes Bílovku ve Staré Vsi
u zastávky (2,5 mil. Kč, 2021-2023).

Rekonstrukce mostu BI – M02 přes potok Bílovka v
Bílovci z ulice Čs. Armády na nádraží (2,5 mil. Kč, 20232025).

Rekonstrukce mostu BIS – M05 přes potok Bílovka ve
staré Vsi u transformátoru (2,5 mil. Kč, 2025-2027).

Rekonstrukce lávky BIS – L1 přes potok Bílovka ve Staré
Vsi u školky (2020-2022, 0,5 mil. Kč).

Rekonstrukce lávky BI – L1 přes potok Bílovka v Bílovci z
ul. Opavská do parku Střelnice (2027, 0,5 mil. Kč).
Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

8 500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Vazba na opatření

Opatření B4.1:
Údržba, rozvoj a zlepšování
technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a
lávek

Aktivita

B4.1.11: Parkoviště u haly ZŠ Komenského

Popis aktivity

Vybudování parkovacích míst pro potřeby školy a
sportovní haly- pro osobní vozy a autobusy.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

6 500 000 Kč
Předpoklad spolufinancování z dotace

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci
Aktivita má návaznost na generel dopravy

Vazba na opatření

Opatření B4.1:
Údržba, rozvoj a zlepšování
technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a
lávek

Aktivita

B4.1.12: Realizace opatření vzešlých ze
zpracovaného generelu dopravy

Popis aktivity

Postupná realizace opatření v oblasti aktivní i pasivní
dopravy dle zpracovaného generelu dopravy

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města
Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč
Dle návrhu opatření vzešlých ze zpracovaného generelu
dopravy

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Opatření B4.2: Zapojování nových technologií a aplikace vhodných bezpečnostních prvků do
dopravního provozu
Vazba na opatření

Opatření B.4.2:
Zapojování nových technologií
a aplikace vhodných bezpečnostních prvků do
dopravního provozu

Aktivita

B4.2.1: Úsekové měření rychlosti na Ostravské ulici

Popis aktivity

Realizovat záměr úsekového měření rychlosti na
Ostravské ulici s cílem zvýšit bezpečnost na tomto
exponovaném úseku města.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

2 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
Aktivita má návaznost na generel dopravy

Vazba na opatření

Aktivita

Opatření B4.2:
Zapojování nových technologií
a aplikace vhodných bezpečnostních prvků do
dopravního provozu.
B4.2.2: Informativní měřiče rychlosti v místních
částech

Popis aktivity

Pořízení 7 ks informativních měřičů rychlosti do místních
částí města Bílovce.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

420 000 Kč, předpoklad spolufinancování z dotace SFDI

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Opatření B4.3 Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování
Vazba na opatření

Opatření B4.3:
Systematické řešení
průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování.

Aktivita

B4.3.1: Rozšiřování parkovacích možností –
Puškinova

Popis aktivity

Vybudování odstavných ploch na ulici Puškinova

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2019

Odhad rozpočtu aktivity

2 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připravováno k realizaci

Vazba na opatření

Opatření B4.3:
Systematické řešení
průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování.

Aktivita

B4.3.2: Rozšiřování parkovacích možností za domem
č. 68 v Bílovci (ul. Městský kopec)

Popis aktivity

Vybudování parkovacích míst za domem č. 68 v Bílovci

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2020

Odhad rozpočtu aktivity

600 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření B4.3:
Systematické řešení
průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování.

Aktivita

B4.3.3:Rozšiřování parkovacích možností – Bravinné,
hřbitov

Popis aktivity

Vybudování odstavných ploch u hřbitova v Bravinném

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2020-2021

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
Aktivita má návaznost na generel dopravy

Vazba na opatření

Opatření B4.3:
Systematické řešení
průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování.

Aktivita

B4.3.4: Řešení průjezdnosti města – Bezručova

Popis aktivity

Rozšíření místní komunikace na ulici Bezručova (po levé
straně od ulice Opavská)

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2023-2025

Odhad rozpočtu aktivity

4 500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Vazba na opatření

Opatření B4.3:
Systematické řešení
průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování.

Aktivita

B4.3.5: Zlepšení dopravní prostupnosti a parkování v
MPZ

Popis aktivity

V současné době je aktuální řešení parkování v MPZ a
na její hranici (dle Generelu dopravy)

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

Dle návrhu vyplývajícího z generelu dopravy

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
Aktivita má návaznost na generel dopravy

Vazba na opatření

Opatření B4.3:
Systematické řešení
průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování.

Aktivita

B4.3.6: Zlepšení parkování u městského hřbitova
v Bílovci

Popis aktivity

Hřbitov leží u hlavního průtahu obce. V době svátků a
pohřbů je nedostatek parkovacích míst zvýšený
s nebezpečím pro pohyb návštěvníků. Cílem je hledat
vhodné vyřešení a následně jej realizovat

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019–2025

Odhad rozpočtu aktivity

Dle návrhu vyplývajícího z generelu dopravy

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Opatření B4.4 Zlepšení dopravního spojení veřejnou dopravou s okolními městy a obcemi
Vazba na opatření

Opatření B4.4:
Zlepšení dopravního spojení
veřejnou dopravou s okolními městy a obcemi

Aktivita

B4.4.1: Kyvadlové spojení s Ostravou

Popis aktivity

Ve spolupráci s ODIS zahrnout dopravní kyvadlovou
obslužnost. Bude vycházet z generelu dopravy.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Zastupitelstvo města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
Aktivita má návaznost na generel dopravy

Opatření B4.5 Napojení Bílovce na dálkové cyklotrasy včetně budování infrastruktury pro
cyklodopravu
Vazba na opatření

Opatření B4.5:
Napojení Bílovce na dálkové
cyklotrasy včetně budování infrastruktury pro
cyklodopravu.

Aktivita

B4.5.1: Dokončení cyklostezky Bílovec - místní část
Stará Ves, tzn. propojení I. a III. etapy a vybudování
cyklostezky na konec místní části ve směru na
Skřipov

Popis aktivity

Projektová příprava a vybudování nové cyklostezky
v místní části Stará Ves mezi již vybudovanými úseky I. a
III. etapy, tj. od domu č. p. 8 po dům č.p. 46 a od domu
č.p. 63 až po dům č. p. 65

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2020

Odhad rozpočtu aktivity

Projektová příprava: 400 000 Kč
Výstavba cyklostezky: 10 000 000 Kč
předpoklad spolufinancování z dotace SFDI

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Vazba na opatření

Opatření B4.5:
Napojení Bílovce na dálkové
cyklotrasy včetně budování infrastruktury pro
cyklodopravu.

Aktivita

B4.5.2: Bílovec bez bariér II. – Výstavba chodníku
spojujícího ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré
Vsi

Popis aktivity

Projektová dokumentace bude řešit vybudování nového
chodníku z ulice Opavská na začátek cyklostezky ve
Staré Vsi, včetně vybudování přechodu pro chodce.
Výstavba nové cyklostezky.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2019

Odhad rozpočtu aktivity

Projektová příprava - 300 000 Kč
Realizace – 6 000 000 Kč (předběžný dohad)
předpoklad spolufinancování z dotace SFDI

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
Aktivita má návaznost na generel dopravy

Vazba na opatření

Opatření B4.5:
Napojení Bílovce na dálkové
cyklotrasy včetně budování infrastruktury pro
cyklodopravu.

Aktivita

B4.5.3: Spojnice mezi obcemi Mikroregionu
Bílovecko (polní cesty pro lidi)

Popis aktivity

Ve spolupráci s okolními obcemi vytipovat stávající polní
cesty, jako přirozené spojnice k rekonstrukci a novému
využití pro pěší a cyklo turistiku

Předpokládaný odpovědný subjekt

Mikroregion Bílovecko, starosta

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Priorita B5: Podpora podnikání
Opatření B5.1: Rozvíjení spolupráce města s místními podnikateli a dalšími ekonomicky
aktivními subjekty
Vazba na opatření

Opatření B5.1:
Rozvíjení spolupráce města s
místními podnikateli a dalšími ekonomicky aktivními
subjekty

Aktivita

B5.1.1: Rozvíjení spolupráce města s podnikateli
formou společné propagace

Popis aktivity

Umožnit v rámci webu města a majetku města
propagaci místních podnikatelů včetně jejich činnosti.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu, vedoucí odborů města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření B5.1:
Rozvíjení spolupráce města s
místními podnikateli a dalšími ekonomicky aktivními
subjekty

Aktivita

B5.1.2: Kooperujeme– tedy pomáháme

Popis aktivity

2x ročně formou brainstormingu přicházet na
společných setkáních s nápady vzájemné spolupráce.

Předpokládaný odpovědný subjekt

starosta

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019–2025

Odhad rozpočtu aktivity

40 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření B5.2: Zatraktivnění stávajících objektů a ploch využitelných pro podnikatelskou
činnost
Vazba na opatření

Opatření B5.2:
Zatraktivnění stávajících
objektů a ploch využitelných pro podnikatelskou
činnost

Aktivita

B5.2.1: Podnikatelská zóna na Ostravské ulici v
Bílovci

Popis aktivity

Nalézt shodu v zastupitelstvu města pro využití této
lokality.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Zastupitelstvo města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření B5.3 Snižování nerovnosti mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce
Vazba na opatření

Opatření B5.3:
Snižování nerovnosti mezi
nabídkou a poptávkou na trhu práce

Aktivita

B5.3.1: Podpořit akce s nabídkou navazujícího
středního a učňovského vzdělávání s ohledem na
možnou zaměstnatelnost

Popis aktivity

Každoročně podporovat setkání žáků základních škol se
zástupci středních a učňovských škol, umožnit návštěvy
dostupných pracovišť žákům 8. a 9. tříd.
Aktivita úřadu práce spojená se seznámením s nabídkou
volných pracovních míst a poptávaných oborech.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Vedení města, ZŠ

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2027

Odhad rozpočtu aktivity

50 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

V realizaci
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TEMATICKÁ OBLAST C - KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL
Priorita C1: Vzdělávání
Opatření C1.1: Podpora udržitelnosti a rozvoje kvality vzdělávání a školských zařízení
Vazba na opatření

Opatření C.1.1:
Podpora udržitelnosti a
rozvoje kvality vzdělávání a školských zařízení

Aktivita

C.1.1.1: Testování kvality vzdělání

Popis aktivity

Pravidelně provádět jednotné periodické hodnocení
kvality dosaženého vzdělání se zaměřením na přidanou
hodnotu vzdělávání s využitím testů pro obě školská
zařízení vhodných pro danou věkovou kategorii. Cílem
je zjistit kvalitu vzdělávání v jednotlivých PO. Na základě
výsledků navrhnout vhodná opatření vedoucí ke zvýšení
kvality na úrovni jednotlivých žáků.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Školská zařízení

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

80 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr, částečně již realizováno
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Vazba na opatření

Opatření C1.1:
Podpora udržitelnosti a rozvoje
kvality vzdělávání a školských zařízení

Aktivita

C1.1.2: MAP - Rozvíjení strategického plánování ve
školství a rozvíjení znalostí a kompetencí
pedagogických i nepedagogických pracovníků

Popis aktivity

Realizace plánovacích procesů prostřednictvím projektu
MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) II ORP
Bílovec. Cílem je větší zapojení škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ) do
plánování a podpora spolupráce a partnerství v území.
Naplánování a realizace vzdělávacích aktivit spojených
se sdílením dobré praxe (ředitelé škol, speciální
pedagogové, učitelky MŠ, ekonomové škol, …) na úrovni
ORP Bílovec. (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) ORP
Bílovec.
Týká se volnočasových a soukromých institucí s důrazem
na uplatnění v reálném životě.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2021

Odhad rozpočtu aktivity

7 500 000 Kč (hrazeno z projektu OP Věda, výzkum,
vzdělávání)

Připravenost aktivity k realizaci

Podaná projektová žádost.
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Vazba na opatření

Opatření C1.1:
Podpora udržitelnosti a rozvoje
kvality vzdělávání a školských zařízení

Aktivita

C1.1.3: Vybudování dopravního hřiště

Popis aktivity

Rozpracování záměru, rozhodnutí o realizaci/nerealizaci
a výstavba dopravního hřiště. Využití volného času
rodičů a dětí, mládeže a různých věkových generací
z Bílovce a širokého okolí, zkvalitnění volnočasových
služeb - nalákání turistů, využití autoškol, ZŠ, MŠ, ŠD,
DDM, GMK.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku, Odbor regionálního
rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2025

Odhad rozpočtu aktivity

3 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření C1.1:
Podpora udržitelnosti a rozvoje
kvality výuky, školství a školských zařízení

Název aktivity

C.1.1.4 Areál praktických činností ZŠ TGM (dílny,
pěstitelské práce) – od virtuální reality zpátky na
zem

Popis aktivity

Rekonstrukce stávajících prostor pro výuku praktických
činností (tzv. dílen), přístavba venkovní učebny s
nářaďovnou pro pěstitelské práce, příprava pozemku
pro pěstitelské práce, úprava zeleně kolem venkovní
učebny.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku, Odbor regionálního
rozvoje

Předpokládaný
(od-do)

2019-2027

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

15 000 000 Kč (akce podmíněna získáním dotace)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření C1.1:
Podpora udržitelnosti a rozvoje
kvality výuky, školství a školských zařízení

Název aktivity

C.1.1.5 Blíže ke hvězdám - ZŠ TGM (rekonstrukce
půdních prostor)

Popis aktivity

Rekonstrukce půdních prostor, vybavení prostor
multimediální technikou (včetně kvalitního ozvučení) a
technikou pro pozorování astronomických objektů a
jevů.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku, Odbor regionálního
rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

10 000 000 Kč (akce podmíněna získáním dotace)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření C1.1:
Podpora udržitelnosti a rozvoje
kvality výuky, školství a školských zařízení

Název aktivity

C.1.1.6 Blíže k přírodě, blíže k sobě samým - ZŠ
Komenského (venkovní výuka, bezbariérové úpravy)

Popis aktivity

Vybudování altánu pro venkovní výuku bude sloužit k
výuce
především
badatelských,
přírodovědných,
řemeslných předmětů. Možno využívat i pro výuku
ostatních předmětů a v odpoledních hodinách i pro
zájmové vzdělávání.
Jako
součást
budovy
vybudovat
výtah
pro
handicapované. Nutná úprava sociálního zařízení, s
vybudováním bezbariérové části.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku, Odbor regionálního
rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

3 000 000 Kč (akce podmíněna získáním dotace)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření C1.1:
Podpora udržitelnosti a rozvoje
kvality výuky, školství a školských zařízení

Název aktivity

C.1.1.7 DDM - Zastřešení terasy, revitalizace zahrady

Popis aktivity

Zastřešení terasy, Revitalizace zahrady

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku, Odbor regionálního
rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč (akce podmíněna získáním dotace)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření C1.1:
Podpora udržitelnosti a rozvoje
kvality výuky, školství a školských zařízení

Název aktivity

C.1.1.8: Výuka tělesné výchovy ZŠ Komenského

Popis aktivity

Dobudování venkovního sportoviště - doskočiště,
běžecké dráhy pro výuku atletických disciplín dle ŠVP.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku, Odbor regionálního
rozvoje

Předpokládaný
(od-do)

2019–2020

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření C1.2: Prohlubování spolupráce školních, mimoškolních
soukromých institucí s důrazem na uplatnění v reálném životě
Vazba na opatření

(volnočasových)

a

Opatření C1.2:
Prohlubování spolupráce
školních, mimoškolních (volnočasových) a
soukromých institucí s důrazem na uplatnění
v reálném životě

Aktivita

C1.2.1: MAP - Podpora vzniku nových zájmových a
neformálních aktivit pro děti a žáky

Popis aktivity

Výměna zkušeností při zavádění alternativních metod
vzdělávání, podpora čtenářské gramotnosti a EVVO ve
školách – spolupráce s knihovnou, Velkým světem
techniky a dalšími subjekty, projekty zaměřené na rozvoj
finanční
gramotnosti,
digitální
gramotnosti
a
bezpečnosti na internetu, realizace mimoškolních aktivit
k rozvoji kompetencí (různé soutěže apod.). Realizace
aktivit prostřednictvím projektu MAP II (Místní akční
plán rozvoje vzdělávání) ORP Bílovec.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2021

Odhad rozpočtu aktivity

3 000 000 Kč (financování z dotace OP Věda, výzkum,
vzdělávání, 95%)

Připravenost aktivity k realizaci

Podaná projektová žádost.
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Vazba na opatření

Opatření C1.2:
Prohlubování spolupráce
školních, mimoškolních (volnočasových) a
soukromých institucí s důrazem na uplatnění
v reálném životě

Aktivita

C1.2.2: Odborná setkávání s rodiči, pořádání víkendů
pro rodiče s dětmi pod vedením odborníků,
organizace komunitních osvětových setkávání

Popis aktivity

Odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti
externích odborníků především z oblasti psychologie,
pedagogiky a speciální pedagogiky.
Víkendové aktivity pro rodiče s dětmi zejména
předškolního a mladšího školního věku pod vedením
odborníků – např. v oblasti intuitivní či zážitkové
pedagogiky.
Volnočasová komunitní osvětová setkávání s rodiči,
přáteli školy a veřejností za pomoci odborníků nebo
odborných týmů, zapojení jak pedagogů, tak rodičů,
odborníků i žáků.
Organizace přednášek s diskuzemi, workshopy,
divadelních či kulturních aktivit ve spolupráci s
mateřskými a základními školami v Bílovci a okolí, ZUŠ,
DDM, Kulturní centrum Bílovec.

Předpokládaný odpovědný subjekt

ZŠ a MŠ TGM, ZŠ a MŠ Komenského

Předpokládaný termín realizace

2019-2021

(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

4 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Možná žádost o dotaci v rámci výzvy č. 02_18_063 a
02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV, 100%
dotace
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Vazba na opatření

Opatření C1.2:
Prohlubování spolupráce
školních, mimoškolních (volnočasových) a
soukromých institucí s důrazem na uplatnění v
reálném životě

Aktivita

C1.2.3: Podpora dobrovolnictví

Popis aktivity

Navázání spolupráce s dalšími organizacemi ohledně
výkonu dobrovolnictví na území města. Podpora role
koordinátora dobrovolnických činností a aktivit, podpora
dobrovolnictví městem. Zřízení databáze dobrovolníků.
Přínosem je oživění města, aktivizace občanů, úspora
výdajů města, zvýšení pocitu sounáležitostí spoluobčanů,
budování komunity, aktivizace seniorů.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Dům dětí a mládeže

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření C1.3: Podpora celoživotního vzdělávání a alternativních forem vzdělávání
Vazba na opatření

Opatření C.1.3:
Podpora celoživotního
vzdělávání a alternativních forem vzdělávání

Aktivita

C1.3.1: Vzdělávání školou (ne)končí

Popis aktivity

Vytvořit podmínky, zejména prostorové, pro možnost
rozšiřování vzdělávání dospělých Cílem je, aby tato
možnost byla pro občany dostupná přímo v místě
bydliště.
Nutností spuštění záměru je vydefinovat zájmové oblasti
pro další vzdělávání, nejlépe formou dotazníkového
šetření.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu, Kulturní centrum Bílovec

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Priorita C2 Sociální oblast
Opatření C2.1: Podpora udržitelnosti a rozvoje sociálních služeb na území města v souladu
s KPSS
Vazba na opatření

Opatření C.2.1.:
Podpora udržitelnosti a rozvoje
sociálních služeb na území města v souladu s KPSS.

Aktivita

C2.1.1: Dotazníkové šetření v rámci komunitního
plánování

Popis aktivity

Při tvorbě nového komunitního plánování bude
provedeno dotazníkové šetření v obcích, které jsou na
území
přenesené
působnosti
(správní
obvod
pověřeného
obecního
úřadu
Bílovec).
Cílem
dotazníkového šetření je zjistit zájem o jednotlivé typy
sociálních služeb v kontextu demografického vývoje.
Vyjednávat s vedením obcí, jejichž občanům poskytuje
město Bílovec sociální služby, o podílení se na
financování poskytnuté péče.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Organizační složka DPS a DS, odbor sociální

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2020-2027

Odhad rozpočtu aktivity

5 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
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Vazba na opatření

Opatření C2.1:
politiky města

Podpora koordinace sociální

Aktivita

C2.1.2: Podpora sociálních služeb na území města a
jeho místních částí.

Popis aktivity

Město Bílovec, je zřizovatel dvou registrovaných
pobytových sociálních služeb a jedné terénní služby.
Rovněž se podílí na financování sociálních služeb, které
jsou ve městě a jeho místních částech potřebné (CSS,
Hospic, Strom života apod.) Od ledna 2018 je klientům
starším 65 let a všem držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
poskytována služba senior taxi spolufinancována
městem.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Organizační složka „Sociální zařízení města Bílovce“

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2027

Odhad rozpočtu aktivity

9 325 000 Kč (dotace MPSV 3 511 000 Kč + z rozpočtu
města 5 514 000 Kč pro rok 2018 + 100 000 Kč +
200 000 Kč)

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření

Opatření C2.1:
Podpora udržitelnosti a rozvoje
sociálních služeb na území města v souladu s KPSS

Aktivita

C2.1.3: Pořízení automobilů pro Sociální zařízení
města Bílovec

Popis aktivity

Předmětem je dodávka 2 osobních automobilů pro
Sociální zařízení města Bílovec, a to konkrétně jednoho
osobního automobilu bez úprav pro potřeby terénní
sociální služby - osobní asistence a jednoho
osobního automobilu s úpravou pro převoz osob se
sníženou schopností pohybu pro potřeby domova pro
seniory.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje, spolufinancování z dotace
MPSV

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

1 124 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
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Vazba na opatření

Opatření C2.1:
Podpora udržitelnosti a rozvoje
sociálních služeb na území města v souladu s KPSS

Aktivita

C2.1.4: Zajištění sociální služby Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi na území Bílovce
Jedná se o terénní, popřípadě ambulantní služby
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové
sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez
pomoci překonat, a u kterého existují další rizika a
ohrožení jeho vývoje.

Popis aktivity

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Jedná se o registrovanou sociální službu dle § 65
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor sociálních věcí, nezisková organizace

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

200 000 tis. Kč, předpokládána dotace MPSV

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření C2.2: Rozvoj sociální infrastruktury a služeb s ohledem na vývoj ve společnosti a
demografické změny
Vazba na opatření

Opatření C2.2:
Rozvoj sociální infrastruktury a
služeb s ohledem na vývoj ve společnosti a
demografické změny.

Aktivita

C2.2.1: Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální
bydlení

Popis aktivity

Přestavba objektu na bytový dům pro sociální bydlení.
Vytvoření 2 bytů o velikosti 3+kk a 4 byty o velikosti
1+kk s celkovým počtem 16 lůžek. Každá bytová
jednotka bude mít vlastní sociální zázemí a kuchyňský
kout.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

7 700 000 Kč, spolufinancování z dotace IROP

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření

Opatření C2.2:
Rozvoj sociální infrastruktury a
služeb s ohledem na vývoj ve společnosti a
demografické změny.

Aktivita

C2.2.2: Stavební úpravy objektu č.p. 638 pro sociální
bydlení

Popis aktivity

Objekt bude přestavěn na bytový dům pro sociální
bydlení. Bude vytvořeno 8 bytových jednotek, 2 byty o
velikosti 3+kk a 6 bytů o velikosti 2+kk. Každá bytová
jednotka bude mít vlastní sociální zázemí a kuchyňský
kout.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019

Odhad rozpočtu aktivity

10 300 000 Kč, spolufinancování z dotace IROP

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření C2.3: Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných sociálních službách
Vazba na opatření

Opatření C2.3:
Zvyšování informovanosti
obyvatel o dostupných sociálních službách

Aktivita

C2.3.1: Medializace sociálních služeb

Popis aktivity

Pobytová služba domov pro seniory vydává čtvrtletně
časopis Střípky z domova, který má na svých webových
stránkách (www.dsbilovec.cz). Čtvrtletník je pravidelně
poskytován do ambulancí praktických lékařů a na
oddělení následné péče Bílovecké nemocnice.
Pravidelně dochází k aktualizaci webových stránek
organizační složky, tisk propagačních materiálů (k
registrovaným sociálním službám) články do měsíčníku
Bílovecký zpravodaj. Cílem pracovní skupiny pro
komunitní plánování je vydání katalogu sociálních
služeb. O změnách v sociální oblasti jsou pravidelně
informováni předsedové osadních výborů.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Organizační složka „Sociální zařízení města Bílovce“

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2027

Odhad rozpočtu aktivity

10 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření

Opatření C2.3:
Zvyšování informovanosti
obyvatel o dostupných sociálních službách.

Název aktivity

C2.3.2: Opatření Katalog sociálních služeb

Popis aktivity

Vytvoření nástroje pro zvýšení informovanosti o
možnostech řešení složitých životních situací,
dostupných sociálních službách a návazných aktivitách
dostupný všem skupinám občanů. Webová aplikace
poskytovatelů sociálních služeb.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor sociálních věcí

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019

Odhad rozpočtu aktivity

- (zahrnuto do realizace nových webových stránek –
aktivita A3.1.2)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření C2.4: Podpora spolupráce organizací a spolků působících v sociální oblasti
Vazba na opatření

Opatření C.2.4:.
Podpora spolupráce organizací
a spolků působících v sociální oblasti

Aktivita

C2.4.1: Konference sociálních služeb

Popis aktivity

Organizovat pravidelné setkání zástupců samospráv
ORP s poskytovateli sociálních služeb s cílem informovat
o možnostech v této oblasti. Výstupem konference bude
přehledný soupis poskytovatelů sociálních služeb, popis
konkrétní služby, finanční nároky, kontakty.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Organizační složka DPS a DS, odbor sociální

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

15 000 Kč/2 roky, celkem 75 000 Kč 2019-2027

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření C2.4:
Podpora spolupráce organizací
a spolků působících v sociální oblasti

Aktivita

C2.4.2: Rozvíjení spolupráce organizací a spolků
působících ve městě a jeho místních částech

Popis aktivity

Město Bílovec podporuje také organizace, které nabízí
potřebné služby občanům (např. Centrum sociálních
služeb Ostrava, Strom života, Adra, Mobilní hospic,
Renarkon aj. a také podporuje občany se zdravotními
problémy a pomáhá jim se začleněním do
společenského života např. Klub seniorů, Svaz tělesně
postižených, aj.)

Předpokládaný odpovědný subjekt

Město Bílovec

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2027

Odhad rozpočtu aktivity

200 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
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Priorita C3: Zdravotnictví
Opatření C3.1: Podpora stávajících zdravotnických služeb, dostupnosti a potřebné kapacity
zdravotnických služeb
Vazba na opatření

Opatření C3.1:
Podpora stávajících
zdravotnických služeb, dostupnosti a potřebné
kapacity zdravotnických služeb

Aktivita

C3.1.1: Podpora zdravotnických služeb

Popis aktivity

Veřejně presentovat zájem města podporovat stávající
zdravotnické služby a jejich dostupnost. Příkladem
podpory může být přednostní přidělení městského bytu
s cílem stabilizovat konkrétního lékaře ve městě,
vytvořením podmínek pro provozování poptávané či
jinak nedostatečné zdravotnické služby např. formou
adaptace nebytového prostoru určeného pro tyto účely.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor financí, odbor investic a údržby majetku msta

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018–2027 (dle potřeby)

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Opatření C3.2: Podpora preventivních programů podporujících zdravý životní styl a
zvyšování informovanosti občanů o zdravotních službách
Vazba na opatření

Opatření C3.2:
Podpora preventivních
programů podporujících zdravý životní styl a
zvyšování informovanosti občanů o zdravotních
službách.

Aktivita

C3.2.1: Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ

Popis aktivity

12ti denní ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně ZŠ

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

947 000 Kč, spolufinancování z dotace MSK

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
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Priorita C4: Bezpečnost obyvatel
Opatření C4.1: Rozvoj aktivit PČR a MP zaměřených na vybrané cílové skupiny
Vazba na opatření

Opatření C4.1.:
Rozvoj aktivit PČR a MP
zaměřených na vybrané cílové skupiny

Aktivita

C4.1.1: SOS náramky pro seniory

Popis aktivity

Poskytnout seniorům zdarma SOS náramky tak, aby tito
mohli v případě potřeby ihned přivolat pomoc. Senior
by měl náramek zapůjčen bezplatně, sám by hradil
pouze měsíční náklady na provoz náramku.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Městská policie

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2020

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření C4.2: Rozvoj programů prevence kriminality
Vazba na opatření

Opatření C4.2:
kriminality.

Rozvoj programů prevence

Aktivita

C4.2.1: Preventivní přednášky a besedy s cílovými
skupinami

Popis aktivity

Návštěvy škol, mateřských škol, klubů, spolků –
přednášky, besedy s dětmi, mládeží, učiteli, seniory.
Pravidelná setkání strážníků MP s vybranými skupinami
občanů, zejména se školní mládeží, seniory. Besedu
doplnit předáním „manuálu“ popisujícího základní
zásady prevence.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Policie ČR, Městská policie

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2020

Odhad rozpočtu aktivity

25 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
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Vazba na opatření

Opatření C4.2:
kriminality.

Aktivita

C4.2.2: Osvěta

Popis aktivity

Získat pro rozvoj preventivních programů odbornou
veřejnost, školy, spolky s vlastními projekty

Předpokládaný odpovědný subjekt

Starosta

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018–2020

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření C4.2:
kriminality.

Aktivita

C4.2.3: Aktualizovat program prevence kriminality

Popis aktivity

Aktualizovat program prevence kriminality dle
moderních přístupů s širším zapojením zainteresovaných
subjektů.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

záměr
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Rozvoj programů prevence

Rozvoj programů prevence

Opatření C4.3: Opatření pro zvýšení bezpečnosti na území města
Vazba na opatření

Opatření C.4.3:
Opatření pro zvýšení
bezpečnosti na území města

Aktivita

C4.3.1: Mobilní aplikace zmapuj to

Popis aktivity

Prostřednictvím mobilní aplikace umožnit občanům
aktuálně informovat příslušné zaměstnance města o
možných rizikových jevech či lokalitách ve městě. Na
základě těchto podnětů realizovat konkrétní opatření.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Městská policie

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2020

Odhad rozpočtu aktivity

70 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření

Opatření C4.3:
Opatření pro zvýšení
bezpečnosti na území města.

Aktivita

C4.3.2: Realizace akcí navržených v rámci programu
prevence kriminality

Popis aktivity

Realizace akcí navržených v rámci programu prevence
kriminality - např. modernizace kamerových systémů,
pult centralizované ochrany, forenzní značení jízdních
kol apod.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s Městskou
policií

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

1 000 000 Kč, předpoklad spolufinancování z dotace MV
ČR

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření C4.3:
Opatření pro zvýšení
bezpečnosti na území města.

Aktivita

C4.3.3: Vytvoření koncepce Městské policie

Popis aktivity

Zajištění činnosti MP v souladu s koncepcí

Předpokládaný odpovědný subjekt

Městská policie, RM, ZM

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

0 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření C4.4 Podpora informovanosti občanů v oblasti ochrany obyvatelstva
Vazba na opatření

Opatření C4.4:
Podpora informovanosti
občanů v oblasti ochrany obyvatelstva

Aktivita

C4.4.1: Informační manuál

Popis aktivity

Navrhnout, vyrobit přehledný informační leták pro
obyvatele obsahující důležité kontakty, postupy,
opatření, navazující služby, znaky, apod.
Informace budou šířeny jako součást Zpravodaje a
mobilním rozhlasem.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Manažer krizového řízení města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2019

Odhad rozpočtu aktivity

5 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
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Priorita C5: Bydlení
Opatření C5.1: Rozvoj bytové politiky města
Vazba na opatření

Opatření C.5.1:

Rozvoj bytové politiky města

Aktivita

C5.1.1: Oslovení developerů

Popis aktivity

Vytipovat vhodné lokality pro bytovou či individuální
výstavbu v souladu s platným ÚP města, tyto lokality
nabídnout pro realizaci soukromých developerských
záměrů.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2027

Odhad rozpočtu aktivity

0 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření C5.2: Rozvíjení nabídky dostupného bydlení pro specifické cílové skupiny
Vazba na opatření

Opatření C5.2:
Rozvíjení nabídky dostupného
bydlení pro specifické cílové skupiny

Aktivita

C5.2.1: Vydefinování specifických cílových skupin
podporovaných ze strany města a nastavení
podmínek podpory bydlení

Popis aktivity

Vydefinování specifických cílových skupin
podporovaných ze strany města a nastavení podmínek
podpory bydlení. Určení pravidel pro přidělování bytů
těmto specifickým skupinám.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor finanční

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

0

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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TEMATICKÁ OBLAST D - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH
Priorita D1: Kultura
Opatření D1.1: Podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních akcí a tradičních i
alternativních kulturních aktivit, vč. propagace

Vazba na opatření

Opatření D 1.1:
Podpora kulturních subjektů a
organizátorů kulturních akcí a tradičních i
alternativních kulturních aktivit, vč. propagace

Název aktivity

D1.1.1: Rozvoj propagace kulturních aktivit na území
města

Popis aktivity

Zajištění podpory kulturních aktivit jednotlivých subjektů
podporovaných
z rozpočtu
města
odpovědným
odborem, včetně finanční podpory provozovatele
městských kin.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu

Předpokládaný
(od-do)

2018-2027

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

800 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Průběžně realizováno

Opatření D1.2: Koncepční rozvoj kulturní scény
Vazba na opatření

Opatření D1.2:

Koncepční rozvoj kulturní scény.

Aktivita

D1.2.1: Vytvoření kulturní koncepce města

Popis aktivity

Vytvoření efektivní koncepce pro kulturu pokrývající
všechny věkové skupiny. Přínosem je vytvoření
vyrovnaného a atraktivního kulturního programu.
Analýza využití stávajících kulturních zařízení.
V rámci koncepce bude zrevidováno zajištění kultury ze
strany města.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu

Předpokládaný termín realizace

2018-2019

(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

0 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření D1.2:

Koncepční rozvoj kulturní scény

Aktivita

D1.2.2: Vytvoření naučné Bílovecké stezky

Popis aktivity

Vytvoření naučné Bílovecké stezky s prvky questingové
trasy
Přínosem je propagace města a jeho kulturních a
turistických míst, podnětný způsob trávení volného času
pro rodiny s dětmi, zvýšení aktivity, podpora kontaktu dětí
s přírodou.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Kulturní centrum

Předpokládaný termín realizace

2019

(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci
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Opatření D1.3: Zajištění koordinace kulturních aktivit
Vazba na opatření

Opatření D1.3:
aktivit

Zajištění koordinace kulturních

Aktivita

D1.3.1: Centrální koordinátor kulturních akcí

Popis aktivity

Zavést systém dlouhodobého plánování kulturních akcí
realizovaných ve městě. Zaměstnanec, který bude
pověřen sběrem a administrací a následným
informováním veřejnosti a všech dalších subjektů
organizujících kulturní a společenské akce tak, aby
nebyly v termínové či tematické kolizi. Současně bude
upozorňovat na možné problémy.
Vytvoření Aktivu kultury, který bude tvořen zástupci
různých komisí a bude přinášet podklady z komisí a
zajišťovat soulad.
Pravidelné setkávání (čtvrtletně)
představitelů/organizátorů kulturní scény s cílem
precizace plánu připravovaných kulturních
akcí/programů.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu, Kulturní centrum

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2027

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Částečně realizováno
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Vazba na opatření

Opatření D1.3:
aktivit

Zajištění koordinace kulturních

Aktivita

D1.3.2: Zefektivnění využívání městských prostor pro
konání akcí

Popis aktivity

Vytvořit seznam městských prostor dostupných pro konání
akcí.
Nadefinovat "balíček" služeb, cenu a zodpovědný kontakt.
Vytvořit rezervační kalendář.
Možno jednoduchý seznam vyvěšený na webu až po
propracovanější systém spojený s rezervací atd.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu

Předpokládaný termín realizace

2019-2022

(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

20 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření D1.4 Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury
Aktivita

Opatření D1.4.:
Budování, modernizace a
rekonstrukce kulturní infrastruktury

Popis aktivity

D1.4.1: Zajistit komplexní opravu KD v Bílovci včetně
exteriérů s cílem odstranit havarijní stavy a závady a
posunout KD do 21. století. Součástí je nové
logistické uspořádání KD, rekonstrukce restaurace

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města a Odbor kultury
a sportu

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2025

Odhad rozpočtu aktivity

5 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření D1.4:
Budování, modernizace a
rekonstrukce kulturní infrastruktury

Aktivita

D1.4.2: Kino Radost rekonstrukce elektroinstalace

Popis aktivity

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu kina Radost
včetně výměny osvětlení

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2019

Odhad rozpočtu aktivity

800 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Opatření D1.4:
Budování, modernizace a
rekonstrukce kulturní infrastruktury

Aktivita

D1.4.3: Kino Radost výměna sedaček

Popis aktivity

Výměna sedaček v kině Radost včetně výměny
podlahových krytin a výmalby

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2019

Odhad rozpočtu aktivity

2 000 000 Kč, předpoklad spolufinancování z dotace
Státního fondu české kinematografie

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Opatření D1.4: Budování, modernizace a rekonstrukce
kulturní infrastruktury
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Vazba na opatření

Opatření D1.4:
Budování, modernizace a
rekonstrukce kulturní infrastruktury

Aktivita

D1.4.4: Digitalizace letního kina

Popis aktivity

Digitalizace letního kina v Bílovci, tak aby odpovídala
podmínkám digitálního standardu dle specifikace DCI.
Zahrnuje náklady na DCI projekci a zvukový řetězec.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2020

Odhad rozpočtu aktivity

800 000 Kč
předpoklad spolufinancování z dotace Státního fondu
české kinematografie

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření D1.4:
Budování, modernizace a
rekonstrukce kulturní infrastruktury

Aktivita:

D1.4.5: Společenské centrum Lubojaty

Popis aktivity

Rozhodnout o možných variantách řešení – nabízejí se 2:
a) Vybudování společenského centra pro místní část
Lubojaty včetně rekonstrukce stávající budovy šaten,
provedení přípojek a ČOV. Existuje projektová
dokumentace na vybudování Společenského
centra Lubojaty. Odhadovaná částka je 16 100 000
Kč dle PD.
b) Odkup soukromé budovy, která by potřebovala
rekonstrukci.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

10 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření D1.4:
Budování, modernizace a
rekonstrukce kulturní infrastruktury

Aktivita

D1.4.6: Vytvoření prostoru pro společenské akce do
100 osob

Popis aktivity

Instalace ozvučení, osvětlení, promítacího plátna a
projektoru do vhodného prostoru.
Přínosem je vybudování místnosti s audiovizuální
technikou, která umožní pořádání menších koncertů,
diskoték, přednášek, konferencí, projekcí, zasedání, školení,
oslav a jiných akcí na klíč.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu

Předpokládaný termín realizace

2019-2022

(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

250 000 Kč (nákup techniky a instalace)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Priorita D2: Sport
Opatření D2.1: Budování, modernizace a rekonstrukce sportovní infrastruktury
Vazba na opatření

Opatření D2.1:
Budování, modernizace a
rekonstrukce sportovní infrastruktury

Aktivita

D2.1.1: Výstavba šaten pro sportovce a související
infrastruktury na ul. Ostravská

Popis aktivity

Výstavba nového objektu šaten jako zázemí pro
sportovce, kde budou šatny sportovců a rozhodčího s
příslušnými umývárnami a WC, sklady, místnost pro
rehabilitaci, masáž a klubovna. V rámci stavby bude
řešeno i parkování a napojení na inženýrské sítě.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Školní sportovní klub

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2019

Odhad rozpočtu aktivity

22 300 000 Kč, dotace MŠMT, příspěvek města 9,3 mil.
Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci
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Vazba na opatření

Opatření D2.1:
Budování, modernizace a
rekonstrukce sportovní infrastruktury

Aktivita

D2.1.2: Úprava veřejného prostranství pro trávení
volného času vč. workout hřiště (území bývalého
koupaliště)

Popis aktivity

Vytvoření volnočasové plochy pro děti a mládež,
umístění tzv. work-out prvky a relaxační plochy pro
všechny věkové kategorie, úprava zeleně.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2021

Odhad rozpočtu aktivity

Projektová příprava: 200 000 Kč
Výstavba: 2 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření D2.1 :
Budování, modernizace a
rekonstrukce sportovní infrastruktury

Aktivita

D2.1.3: Rozvoj infrastruktury pro cykloturistiku

Popis aktivity

Zadání studie proveditelnosti na rozšíření
cyklotras/cyklostezek a jejich realizace na vhodných
trasách.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace

2019-2022

(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
Aktivita má návaznost na generel dopravy
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Vazba na opatření

Opatření D2.1:
Budování, modernizace a
rekonstrukce sportovní infrastruktury.

Aktivita

D2.1.4: Rekonstrukce objektu na ulici Komenského
488/1

Popis aktivity

Rekonstrukce objektu č.p. 488 na turistickou ubytovnu
(objekt u haly ZŠ Komenského)

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2020-2027

Odhad rozpočtu aktivity

17 500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci (podmínkou je získání dotace)

Vazba na opatření

Opatření D2.1:
Budování, modernizace a
rekonstrukce sportovní infrastruktury

Aktivita

D2.1.5: Skatepark

Popis aktivity

Vypracovaní projektu a realizace skateparku pro
volnočasové aktivity místních skateboardistů, inlinerů a
bikerů, zpracování projektové dokumentace a samotná
realizace.
Přínosem je vytvoření sportoviště, které v Bílovci chybí, v
minulosti zde bylo a bylo bez náhrady zrušeno, jelikož
neodpovídalo bezpečnostním předpisům.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2023

Odhad rozpočtu aktivity

4 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření D2.2: Podpora sportovních aktivit
Vazba na opatření

Opatření D.2.2:

Aktivita

D2.2.1: Systém transparentního financování sportu

Popis aktivity

Vytvořit obdobný dotační titul města podobný
programu MŠMT „Můj klub“, který bude přerozdělovat
vyčleněné finanční prostředky města ve výši stanovené
ve zpracovávané koncepci sportu. Zaměřeno na
podporu sportování občanů neorganizovaných ve
sportovních klubech

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu, Finanční odbor

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

Dle částky vyčleněné zastupitelstvem

Připravenost aktivity k realizaci

Částečně realizováno

Vazba na opatření

Opatření D.2.2:

Název aktivity

D2.2.2: Podpora sportovních aktivit ve městě

Popis aktivity

Podpora sportovních aktivit jednotlivých subjektů,
zajišťujících sportovní vyžití ve městě (sportovní kluby a
oddíly,
tělovýchovné
jednoty)
prostřednictvím
odpovědného odboru. Podpora zahrnuje finanční
přispění města na činnost, provoz a údržbu areálů v
majetku města, sloužících ke sportovním účelům.
Údržba veřejných dětských koutků a hřišť.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu

Předpokládaný
(od-do)

2018-2027

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

5 400 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Průběžně realizováno
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Podpora sportovních aktivit

Podpora sportovních aktivit

Priorita D3: Další volnočasové aktivity
Opatření D3.1: Budování, modernizace a rekonstrukce ploch pro trávení volného času
Vazba na opatření

Opatření D3.1:
Budování, modernizace a
rekonstrukce ploch pro trávení volného času

Aktivita

D3.1.1: Posouzení záměru na vytvoření sportovněspolečenského centra

Popis aktivity

Posouzení využití relevantních objektů v majetku města
(případný odkup objektu Střelnice a její rekonstrukce,
zpřístupnění veřejnosti). Předpokládané náklady na
realizaci jsou odhadovány na přibližně 25 000 000 Kč.
Přínosem může být zatraktivnění areálu a objektu
Střelnice.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Vedení města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2022-2027

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Realizace záměru bude vyplývat z výsledku analýzy
koncepce kultury
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Opatření D3.2: Podpora nabídky volnočasových aktivit
Vazba na opatření

Opatření D3.2:
Podpora nabídky
volnočasových aktivit

Aktivita

D3.2.1: Volnočasové aktivity podporující EVVO a
regionální tradice

Popis aktivity

Podpora tradičních aktivit podporujících EVVO a
regionální tradice, například, Den Země – Ekologie
krajiny a místa, kde žijeme, Masopust a sváteční dílny
s rodiči – Lidové tradice a jejich udržování, Jarní písňový
festival, Martinský trh, Bílovecká padesátka, Rybářské
závody „Setinská ploutev“, Odřivousův divadelní
ochotnický festival, Bílovecká laťka, Turistické závody a
další.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2027, každoročně v období příslušných svátků,
významných dnů a prázdnin

Odhad rozpočtu aktivity

150 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Průběžně realizováno

Vazba na opatření

Opatření D3.2:
Podpora nabídky
volnočasových aktivit

Aktivita

D3.2.2: Podpora drobných volnočasových aktivit

Popis aktivity

Město ze svého rozpočtu každoročně uvolňuje finanční
částku na podporu sportu a trávení volného času
občanů města jako podporu zdravého životního stylu.
Vhodným se jeví pravidelně občany informovat o všech
možných aktivitách týkajících se dané problematiky
prostřednictvím komunikačních kanálů.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018-2027

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

100

Priorita D4: Cestovní ruch
Opatření D4.1: Podpora aktivit zvyšujících návštěvnost a atraktivnost města
Vazba na opatření

Opatření D4.1:
Podpora aktivit zvyšujících
návštěvnost a atraktivnost města

Aktivita

D4.1.1: Naučná pocitová stezka Výšina

Popis aktivity

Soužití s krajinou kde žijeme. Ve spolupráci s oddílem
Vlk TOM 19185a se školami a spolky.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor investic a údržby majetku města

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2020

Odhad rozpočtu aktivity

50 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření D4.2: Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu
Vazba na opatření

Opatření D4.2:
cestovního ruchu

Rozvoj infrastruktury a služeb

Aktivita

D4.2.1: Vytvoření expozice v podzemních prostorách
zámku

Popis aktivity

Stavební úpravy v 1. PP v části bývalé kotelny – severní
křídlo, za účelem instalace expozice středověku
s použitím vykopaných artefaktů při obnově nádvoří
včetně.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2020

Odhad rozpočtu aktivity

Celkem 6 000 000 Kč
Předpoklad spolufinancování z dotace Interreg ČR-SR

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci
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Vazba na opatření

Opatření D4.2:
cestovního ruchu

Rozvoj infrastruktury a služeb

Aktivita

D4.2.2: Regenerace MPZ Bílovec 2018

Popis aktivity

Obnova fasády zámku, včetně obnovy okenních výplní,
restaurování Pomníku osvobození s kašnou.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

Celkem 5 152 000 Kč
Obnova fasády zámku vč. obnovy okenních výplní:
4 918 000 Kč
Restaurování Pomníku osvobození s kašnou:
234 000 Kč
Spolufinancování z dotace MK ČR

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Opatření D4.2:
cestovního ruchu

Rozvoj infrastruktury a služeb

Aktivita

D4.2.3: Realizace akcí obnovy kulturních památek na
území města

Popis aktivity

Průběžná realizace akcí obnovy kulturních památek na
území města Bílovce v souladu s Programem regenerace
MPZ Bílovec za podpory dotace z Ministerstva kultury
ČR.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

Dílčí akce obnovy kulturních památek, 30 000 000 Kč
Dotace 50 % na kulturní památky ve vlastnictví města
Dotace 100 % na restaurátorské práce
Dotace 50 % na kulturní památky v cizím vlastnictví
(např. kostel), spolufinancování města 10 %
Předpoklad spolufinancování z dotace MK ČR

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření D4.2:
cestovního ruchu

Rozvoj infrastruktury a služeb

Aktivita

D4.2.4: Postupná obnova větrného mlýna – etapa
2018

Popis aktivity

Cílem aktivity je dosažení obnovy této ojedinělé
technické kulturní památky, a to provedením sanace a
obnovy dřevěných prvků a konstrukcí mlýna, výměnou a
doplněním lopatek (perutí), obnovou šindelové stěny a
střechy apod.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2018

Odhad rozpočtu aktivity

924 000 Kč, spolufinancování z dotace MSK

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření

Opatření D4.2:
cestovního ruchu

Aktivita

D4.2.5: Postupná obnova větrného mlýna

Popis aktivity

Obnova ojedinělé technické kulturní památky.

Rozvoj infrastruktury a služeb

Rozpracování aktivit na léta 2019-2027 vedoucí
k případnému budoucímu zprovoznění kulturní
památky.
Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

Další etapy 2019-2027 – 3 000 000 Kč (dohad)
předpoklad spolufinancování z dotace MSK

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

103

Vazba na opatření

Opatření D4.2:
cestovního ruchu

Rozvoj infrastruktury a služeb

Aktivita

D4.2.6: Postupná obnova zámecké ohradní zdi

Popis aktivity

Cílem projektu je obnova zámecké zdi za účelem
zachování její funkčnosti a estetického působení.
Plánovanou obnovou dojde k navrácení vzhledu,
technické úrovně, zachování funkce objektu a zajištění
trvanlivosti zdi do budoucna.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2019-2027

Odhad rozpočtu aktivity

10 000 000 Kč, etapizace
Předpoklad spolufinancování z dotace MSK

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření D4.2:
cestovního ruchu

Rozvoj infrastruktury a služeb

Aktivita

D.4.2.7 Návrh využití 1. PP zámku Bílovec, místnosti
č. 14-20

Popis aktivity

Předmětem aktivity je návrh využití místností v jižní části
suterénu zámku Bílovec. Cílem je nalézt a vybudovat
nové, funkční vyžití řešené části, nalézt potenciál
prostoru, a to s ohledem na potřeby města. Současně
bude nové využití navazovat na expozici středověku,
která bude prezentovat stavební vývoj suterénních
prostor a výsledky archeologického výzkumu z roku
2015.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor regionálního rozvoje

Předpokládaný termín realizace
(od-do)

2020-2021

Odhad rozpočtu aktivity

6 194 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření D4.3 Koordinace marketingových a PR aktivit města v oblasti cestovního ruchu
Vazba na opatření

Opatření D4.3:
Koordinace marketingových a
PR aktivit města v oblasti cestovního ruchu

Název aktivity

D4.3.1: Koordinace marketingových a PR aktivit
města v oblasti cestovního ruchu a nastavení
zodpovědnosti za propagaci města
Společná setkávání zástupců města, odboru kultury a
sportu a Kulturního centra Bílovec s cílem stanovení vize
prezentace města (veletrhy cestovního ruchu, významné
celospolečenské oslavy s dopadem na cestovní ruch,
např. Dny evropského dědictví apod.)

Popis aktivity

Zajištění koordinace marketingových a PR aktivit města
v souladu s komunikační strategií města.
Předpokládaný odpovědný subjekt

Odbor kultury a sportu/Kulturní centrum Bílovec

Předpokládaný
(od-do)

2019

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Implementační část
Účelem Implementační části je nastavit proces implementace nově vzniklého „Programu rozvoje
města Bílovce na období 2018 – 2027“ do činnosti městského úřadu, příspěvkových organizací
a organizačních složek města Bílovec.
V rámci implementace PRMB je popsán postup přípravy projektů a aktivit. Rovněž je popsáno
zavedení kroků a kompetencí do činnosti městského úřadu. Pro zdárnou implementaci je určující
aktivní podpora vedení města Bílovec. Stěžejní je institucionální zajištění implementace, tzn.
zajištění činnosti Řídícího výboru PRMB a stanovení zodpovědného pracovníka – Koordinátora
PRMB (tj. implementačního týmu), včetně vymezení rozsahu jejich činností. Po ukončení stávajícího
projektu bude potřeba aktualizovat nové složení Řídícího výboru PRMB a určit osobu Koordinátora
PRMB. Důležitou součástí je také Akční plán a případně Zásobník projektů, který je tvořen projekty,
u kterých nedošlo k zařazení do Akčního plánu, a to z důvodu nedostatečných finančních zdrojů či
nedostatečné připravenosti projektů k realizaci.
PRMB bude implementován prostřednictvím realizace projektů Akčního plánu. Implementační
mechanismy musí být nastaveny tak, aby se zajistilo společné působení různých aktivit/projektů
v jednotlivých opatřeních směrem ke stanoveným cílům v rámci tohoto rozvojového dokumentu.
Základními faktory implementace PRMB jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

Aktivní podpora vrcholového vedení města;
Důkladná a úplná příprava a naplánování implementace;
Úplná a cílená komunikace (zejména mezi aktéry v území a orgány veřejné správy);
Kompetentní implementační tým (tj. Řídící výbor PRMB a Koordinátor PRMB);
Vysoká míra zapojení zaměstnanců MěÚ a dalších aktérů do implementace (pracovní
skupiny, projektové týmy).

Klíčovou aktivitou implementace je práce s informacemi a komunikace se všemi klíčovými aktéry
v území. Pro vytvoření vazeb mezi všemi aktéry a jejich následného rozvoje je vhodné realizovat
školení/workshop pro všechny zúčastněné (zastupitelé, Řídící výbor PRMB, koordinátor PRMB,
zaměstnanci městského úřadu, příspěvkových organizací a organizačních složek města,
participujících neziskových organizací a dalších zapojených subjektů). Cílem je všechny seznámit
s náplní, cíli a prioritami PRMB a postupem při jeho implementaci (kdo zastává jakou roli,
kompetence, zodpovědnosti, způsob komunikace apod.).

Systematizace při realizaci Programu rozvoje města Bílovce na období 2018 – 2027
PRMB je specifickým dokumentem orientovaným na komplexní rozvoj území a zároveň základním
programovým dokumentem se strategickou vizí pro řízení rozvoje města v období let 2018 až 2027
(tj. s přesahem volebního období).
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Obrázek 0.1:Odpovědnostní model implementace PRMB
Zastupitelstvo města
• Schválení PRMB
• Schvalování Souhrnné zprávy o realizaci PRMB
• Schválení Akčního plánu na dané období
• Jmenování členů Řídícího výboru PRMB
Rada města
• Projednání zprávy o realizaci PRMB a jeho předložení zastupitelstvu města
• Projednání návrhu Akčního plánu na následující období a jeho předložení zastuputelstvu města
• Projednání Souhrné zprávy o realizaci PRMB a její předložení zastupitelstvu města
• Jmenování projektových týmů k naplnění aktivit Akčního plánu
Řídící výbor PRMB
• Posouzení navrhovaných projektů a příprava Akčních plánů
• Monitorování realizace PRMB
• Provádění dohledu nad realizací a aktualizací PRMB
Odbor regionálního rozvoje (resp. Koordinátor PRMB)
• Metodická pomoc ostatním odborům a aktérům při přípravě návrhů a realizaci projektů a aktivit
• Shromažďování návrhů projektů a jejich první formální posouzení
• Příprava podkladů pro jednání Řídícího výboru PRMB
• Monitoring realizace projektů a zpracování Souhrnné zprávy o naplňování realizace PRMB pro Řídící Výbor PRMB
• Správa Zásobníku projektů
Odbory MěÚ, organizační složky města, komise města, příspěvkové organizace
města, neziskové organizace, zastupitelé a další aktéři
• Předkládání návrhů projektových záměrů do Zásobníku projektů v souladu s cíli PRMB pro Řídící výbor PRMB
• Podílení se na realizaci projektů a aktivit zařazených do Akčního plánu na dané období
• Účast na každoročním setkání tematicky zaměřených pracovních skupin realizovaných za účelem shrnutí
proběhlých aktivit a diskuze k dalšímu naplňování cílů PRMB na období 2018 – 2027 pro Řídící výbor PRMB

Činnost Řídícího výboru PRMB
V současnosti je vytvořen Řídící výbor PRMB, který bude působit v implementační fázi jako
iniciativní a poradní orgán Rady města. Složení Řídícího výboru PRMB by mělo reflektovat jak
výkonnou (starosta, místostarosta, volení zástupci města), tak i odbornou složku (zástupci
městského úřadu příp. příspěvkových organizací či organizačních složek města).
Navrhované složení členů Řídícího výboru PRMB:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

starosta města (předseda ŘV PRMB)
místostarosta města
tajemník MěÚ
zastupitelé města (xx osob)
………
vedoucí Odboru regionálního rozvoje
zástupce Odboru regionálního rozvoje
zástupce soukromé sféry (1 osoba)
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Členové Řídícího výboru PRMB by měli mít znalost alespoň jedné tematické oblasti PRMB:
A Řízení a správa města
B Rozvoj území
C Kvalita života obyvatel
D Volnočasové aktivity a cestovní ruch
Takto ustanovenému ŘV PRMB budou svěřeny klíčové kompetence rozhodování. Jeho úkolem je
dohled nad realizací a aktualizací Programu rozvoje města. ŘV PRMB je usnášeníschopný, je-li
přítomna nadpoloviční většina členů. Řídící výbor se usnáší většinou přítomných členů. Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy. ŘV PRMB se schází zpravidla jednou ročně, jinak dle potřeby.
Podklady pro jednání Řídícího výboru PRMB připravuje Koordinátor PRMB spadající pod Odbor
regionálního rozvoje, který je v úzké spolupráci s Řídícím výborem.
Kompetence je vhodné ošetřit v interních dokumentech MěÚ Bílovec.
Komunikační platforma PRMB
Předpokladem úspěchu implementace PRMB je implementace komunikační platformy, která zajistí
úplnou a cílenou komunikaci nejen mezi zaměstnanci MěÚ Bílovec, ale také mezi městem, jím
zřízenými organizacemi a dalšími orgány a subjekty města Bílovec. Zapojení všech zaměstnanců
města do spolupráce na implementaci, byť i dílčím způsobem, je základním předpokladem pro
odstranění nedostatků informací a chyb z neznalosti.
Komunikační platforma znamená vytvoření prostoru pro efektivní komunikaci, která bude
víceúrovňová, založená na principech prostorového plánování, tzn. propojující komunikaci v oblasti
komunitního plánování, strategického plánování, územního plánování a dalších rozvojových
oblastech (koncepce kultury, bydlení, vzdělávání apod.).
Implementace komunikační platformy rovněž přinese doporučení pro zlepšení spolupráce
s regionálními aktéry. K nastartování tohoto procesu je nutné zavést vzdělávání cílových skupin, tj.
pracovníků a politiků (včetně volených zástupců), což povede ke zkvalitnění procesního řízení. Musí
být vytvořen komplexní systém vzdělávání pro odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců v oblasti
prostorového plánování.
Realizace Platformy je postavena na 3 klíčových aktivitách:
1) Nastavení koordinace a komunikace při realizaci PRMB;
2) Řízení komunikace a koordinace aktivit s cílovými skupinami;
3) Propagace a poskytování informací o PRMB cílovým skupinám.
Implementace bude zahájena schválením prvního Akčního plánu.

Příprava aktivit/projektů k realizaci
Kapitola popisuje proces přípravy a realizace projektů a aktivit v rámci plnění cílů Programu rozvoje
města Bílovce na období 2018 – 2027. Jednotlivé projekty jsou dle priority zařazeny do Akčního
plánu (prioritní projekty) nebo Zásobníku projektů. Akční plán představuje nástroj operativní
povahy sloužící k realizaci PRMB a k jednoznačnému vytyčení projektů, které se s vysokou mírou
pravděpodobnosti budou realizovat v krátkodobém období. Akční plán je pružný, pravidelně
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aktualizovaný (ideálně každoročně, minimálně jednou za dva roky) a měl by reagovat na aktuální
změny v území a finanční možnosti města. Akční plán je stanovován v souladu se strategickou vizí,
globálním cílem, prioritami a opatřeními, které určují strategii v hlavních oblastech rozvoje města.
V rámci přípravy/aktualizace Akčního plánu jsou vybrané projekty ze Zásobníku projektů průběžně
navrhovány do Akčního plánu.
Obrázek 0.2: Fáze procesu přípravy a realizace aktivit/projektů v rámci implementace PRMB

1. Návrh
aktivity/projektu

2.
Posouzení
návrhu
aktivity/
projektu

3. Výběr
aktivit/projektů
do Akčního
plánu

5.
Realizace
aktivity/
projektu

6. Monitoring
aktivity/
projektu

1. fáze: Návrh aktivity/projektu (zpracování projektového záměru – karty aktivit/projektů)
Návrhy/koncepty aktivit/projektů, které budou naplňovat cíle této koncepce, budou průběžně
vznikat zejména v rámci činnosti MěÚ (zastupitelstva a rady města, komisí, vedení a odborů
městského úřadu, organizačních složek, příspěvkových organizací města aj.), dále v rámci
komunitních aktivit, jako reakce na nabízené dotační tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby
(např. podněty občanů).
Návrhy projektů bude shromažďovat Koordinátor PRMB a bude je řadit dle struktury návrhové
části do Zásobníku projektů.
Pro navrhované projektové záměry budou zpracovávány tzv. karty aktivity/projektu (zpracuje
navrhovatel/nositel projektu) obsahující následující informace:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Vazba na opatření PRMB (číslo opatření)
Název potřeby/projektového záměru/aktivity
Stručný popis (cíl, předmět, realizace)
Předpokládaná doba realizace/uskutečnění (rok)
Odpovědný subjekt/realizátor
Předpokládaná finanční náročnost (rozpočet projektu)
Připravenost aktivity

Všechny navržené aktivity/projekty musejí přispívat ke stanoveným cílům PRMB, zejména k naplnění
globálního cíle, specifických cílů a priorit. Zároveň musí i věcně spadat alespoň do jednoho
z opatření.
Koordinátor PRMB vyzve aktéry rozvoje v území v dostatečném časovém předstihu
před přípravou rozpočtu města na daný kalendářní rok k podávání návrhů projektů na zařazení
do Akčního plánu na následující 2leté období, popřípadě k aktualizaci již zařazených projektů
v Zásobníku projektů. Za tímto účelem může být svoláno setkání dotčených aktérů (zástupců
odborů/oddělení, navrhovatelů projektů atd.). Do Zásobníku aktivit/projektů budou evidovány
veškeré projektové záměry, které vzešly z návrhu níže uvedených aktérů rozvoje území:

a) Zastupitelé a radní města
b) Odbory/oddělení MěÚ
c) Komise rady města
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d)
e)
f)
g)

Organizační složky města
Příspěvkové organizace města
Neziskové a jiné partnerské organizace působící v území
Veřejnost a další aktéři rozvoje v území

V Zásobníku aktivit/projektů zůstávají ty, které z různých důvodů nebyly realizovány v minulých
letech, v současné době nejsou prioritní nebo nemají zajištěný zdroj financování, a projekty, které
na realizaci čekají. Naopak již realizované projekty jsou ze Zásobníku aktivit/projektů vyjmuty.
Obrázek 0.3: Vazba mezi Akčním plánem a Zásobníkem aktivit/projektů

Zásobník projektů/aktivit (projekty, které nebudou
realizovány v nejbližším období, nejsou prioritní
nebo nejsou vhodné podmínky pro jejich realizaci např. chybí finanční zdroje, nejsou vypořádány
majetkoprávní poměry apod.)
Není-li projekt
vyhodnocen
jako prioritní, je
zařazen do
Zásobníku projektů

Při zajištění vhodných
podmínek
pro realizaci může být
projekt přeřazen
ze Zásobníku projektů
do Akčního plánu

Akční plán (aktivity/projekty, u kterých se předpokládá
realizace v dohledné době (v průběhu 2 let – měla by být
zajištěna vazba s rozpočtem/rozpočtovým výhledem
města nebo jeho příspěvkových organizací)

Zdroj: PROCES, vlastní zpracování

2. fáze: Posouzení návrhu aktivity/projektu
Prvotní formální posouzení návrhů aktivit/projektů provede Koordinátor PRMB, pro případná
doplnění kontaktuje nositele/předkladatele projektu. Nositel/předkladatel aktivity/projektu je
osoba zodpovědná za přípravu projektového záměru a jeho následnou realizaci.
Koordinátor PRMB ověří soulad návrhu projektu s Programem rozvoje města Bílovec na období
2018 - 2027. V této fázi je nositel projektu povinen poskytnout součinnost Koordinátorovi PRMB.
Projektový záměr, který nemá vazbu na některé z opatření PRMB, bude z dalšího hodnocení vyřazen
(tj. nebude zařazen do Zásobníku aktivit/projektů). V případě souladu je projektový záměr navržen
k zařazení do Zásobníku aktivit/projektů. Následně bude probíhat hodnocení projektů s ohledem
na jejich zařazení do Akčního plánu (viz 3. fáze). Projekty navržené pro zařazení do Akčního plánu
jsou poté předloženy k posouzení Řídícímu výboru PRMB. Je-li potřeba, vyžádá si tento orgán
případné doplnění informací od Koordinátora PRMB. Následně Řídící výbor rozhodne o zařazení
projektu do Akčního plánu nebo Zásobníku aktivit/projektů (příp. vyřazení projektu jako
nerealizovatelného i do budoucna) a svůj návrh předloží Radě města ke schválení.
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3. fáze: Výběr aktivit/projektů do Akčního plánu
Řídící výbor PRMB předloží upravené návrhy projektů Akčního plánu ke schválení Radě města.
Za výběr projektů a sestavení návrhu Akčního plánu zodpovídá ŘV PRMB.
Klíčová kritéria při posuzování, zda bude aktivita/projekt zařazen do Akčního plánu a vybrán
k realizaci:

a) Dostupnost zdrojů financování, finanční náročnost
b) Časová priorita
c) Nositel projektu, který zná cíle, jichž se má aktivitou/realizací projektu dosáhnout, přijímá
odpovědnost za danou aktivitu/realizaci projektu a její výsledky a zná časový horizont, do
kterého se má rozvojová aktivita dokončit
d) Udržitelnost1

Nejvýznamnějším parametrem zařazení projektu do Akčního plánu je dostupnost zdrojů
financování (např. z rozpočtu města, dotace nebo příslib jiných subjektů, že na jeho realizaci uvolní
finance). Projekty z Akčního plánu jsou poté předloženy odpovědným subjektům pro přípravu
rozpočtu na další rok, a ty je do návrhu zapracují.
Po schválení rozpočtu města na další rok provede Koordinátor PRMB revizi zajištění zdrojů
financování jednotlivých projektů. O výsledku informuje ŘV PRMB. Pokud některý projekt
z Akčního plánu nemá zajištěné finanční zdroje, je z Akčního plánu přesunut do Zásobníku
aktivit/projektů. Pokud se v průběhu roku naleznou disponibilní zdroje (úspory, dotační tituly
apod.), je projekt realizován, pokud tomu tak není, vstupuje projekt do tvorby Akčního plánu
na další období.
4. fáze: Realizace aktivity/projektu
Aktivitu/projekt realizuje nositel aktivity/projektu v souladu se schváleným návrhem. Nositelem
může být odbor/oddělení MěÚ, organizační složka města, příspěvková organizace města, nezisková
organizace apod. Projekty jsou realizovány zásadně v souladu se schválenou dokumentací
k realizaci projektu.
5. fáze: Monitoring aktivity/projektu
O realizovaném projektu podává nositel projektu zprávu. Zprávy za jednotlivé projekty
shromažďuje Koordinátor PRMB, který je souhrnně předkládá Řídícímu výboru PRMB
k monitorování realizace Programu rozvoje města. Monitoring realizace aktivity/projektů
i samotného Programu rozvoje města je podkladem k hodnoticímu procesu a základním impulsem
pro případnou aktualizaci programového dokumentu.

Monitoring, hodnocení a aktualizace PRMB
Nastavený hodnoticí systém v sobě obsahuje mechanismy průběžné kontroly a vyhodnocení.
Stěžejním subjektem monitoringu a hodnocení je Řídící výbor PRMB jako iniciační a hodnotící

1 Doložení udržitelnosti bude povinnou podmínkou pro zařazení projektového záměru do Akčního plánu – udržitelnost bude doložena
u investičních záměrů samotnými nositeli/realizátory projektů. Pravidla a postupy hodnocení udržitelnosti je doporučeno zpracovat ve
forme interní směrnice/metodického manuálu.
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orgán. Vyhodnocení (průběžných) výstupů realizace PRMB by mělo být veřejně přístupné, čímž
bude zajištěna/podpořena participace občanů na realizaci strategického plánování města. Výsledky
vyhodnocení musejí být zveřejňovány minimálně jednou za dva roky např. na veřejném setkání
s občany, na webových stránkách města či jiným vhodným způsobem.
Monitoring a hodnocení
Účelem monitoringu a hodnocení je sledování průběhu realizace PRMB a hodnocení jeho
naplňování.
V průběhu realizace budou prováděny tři typy hodnocení:

Průběžné hodnocení Akčního plánu
• Každoročně v průběhu realizace PRMB
• Předmětem hodnocení bude vyhodnocování naplňování Akčního plánu, tj. realizovaných projektů
a naplňování opatření/cílů
• Zpracovatel: Koordinátor PRMB
• Výstup: Průběžná monitorovací zpráva Akčního plánu
Průběžné hodnocení realizace PRMB
• Každé 3 roky realizace PRMB by měl být PRMB vyhodnocen jako celek. Z toho důvodu by měl
být realizován i průzkum spokojenosti obyvatel, který na základě získaných informací ukáže dopad
již realizovaných aktivit
• Součástí je i každoroční vyhodnocení plnění realizace aktivit/projektů a vyhodnocení na základě
Průběžných monitorovacích zpráv Akčního plánu
• Hodnocení bude představovat zpětnou vazbu, na jejímž základě budou přijímána případná
opatření pro výběr projektových záměrů do Akčního plánu na další období s ohledem na přípravu
rozpočtu města na další rok, případně pro aktualizaci PRMB
• Zpracovatel: Řídící výbor PRMB + Koordinátor PRMB
• Výstup: Souhrnná zpráva o realizaci PRMB
Ex-post hodnocení realizace PRMB
• Po ukončení realizace programu rozvoje města zhodnotít celkovou účinnost a efektivnost PRMB
(účinnost intervence, rozsah naplnění cílů a očekávaných efektů, aj.).
• Výstup: Záverečná monitorovací zpráva o realizaci PRMB
Zdroj: PROCES, vlastní zpracování

Vyhodnocení Akčního plánu probíhá minimálně jednou ročně ke konci roku, dále je dle potřeby
průběžně hodnocen (zejména při pololetních rozborech plnění rozpočtu města). Základní hodnotící
škála u jednotlivých aktivit je:
• Zahájeno,
• Nezahájeno,
• Splněno,
• Nesplněno (s odůvodněním, bez odůvodnění).
Hodnocení je prováděno ve spolupráci s odpovědnými odbory na základě stanovených
indikátorů, kterými jsou.:





příprava projektového záměru
zpracování projektové dokumentace
realizovaná aktivita/projekt
rozhodnutí orgánů města

112







realizace investičního záměru/stavby
realizace setkání/jednání/workshopu/konference/školení
realizace průzkumu/dotazníkového šetření
zpracování dokumentu/koncepce/strategie/generelu/katalogu
minimálně jedna uskutečněná aktivita

Výše uvedené kompetence je vhodné ošetřit v interních dokumentech města Bílovec.
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Závěr
Města bez zpracovaného strategického plánu nebo programu rozvoje města se mohou dostat do
situace, kdy vytváří pouze jakýsi krátkodobý plán, ve formě každoročního sestavování a schvalování
rozpočtu města. Může dojít tedy k omezení těchto plánů na řešení aktuálních dílčích problémů,
s přímým podřízením se okamžitým ekonomickým a jiným možnostem města, bez ohledu na
dlouhodobé aspekty vývoje. Z tohoto důvodu je značně riskantní využívat pouze této metody
ve snaze zajistit cílený a systematický rozvoj a směřování města.
Nástrojem, který přináší systematický, dlouhodobý a komplexní přístup, založený na konsensu
místních představitelů i občanů, vycházející ze sdílené představy o společné budoucnosti, a který
optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů dlouhodobým sledováním předem vytyčeného cíle,
je právě strategické plánování. Spolupracují na něm všichni představitelé města i další subjekty,
významné v rámci města. Dochází tak k nalezení široké shody na dalším vývoji města. Odhaluje
slabiny i přednosti města, stanovuje směr jeho dalšího vývoje, zaměřuje aktivity města na řešení
jeho hlavních problémů a určuje priority města pro stanovený časový úsek (návrhové období).
Výstupem tohoto procesu je Program rozvoje města - dokument, formulující společnou
strategickou rozvojovou vizi dalšího směřování města jako celku, která na základě názorové shody
všech subjektů podílejících se na přípravě, zpracování a schválení programu rozvoje města,
vyjadřuje obecnou reálnou představu budoucího stavu města. Vytyčuje základní směr rozvoje města
ve formě cílového stavu, kterého by mělo být dosaženo. K uskutečnění rozvojové vize PRMB
stanovuje prioritní osy rozvoje, jejich strategické cíle, opatření a dílčí rozvojové aktivity, jejichž
realizací by mělo být sledovaného stavu dosaženo.
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