Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

Název aktivity

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

Termín

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Dle požadavků legislativy

Záměr

2021

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

Realizace
probíhá

2020

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

2020

Vl. Zdroje
2021

Poznámka

TÉMATICKÁ OBLAST A - ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA
PRIORITA A1: VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY, Specifický cíl: Zkvalitnit výkon veřejné správy.
Opatření A1.1: Efektivní řízení městského úřadu.

A1.1.1

Elektronizace procesů na MěÚ v Bílovci

Elektronizace procesů – průběžné zavádění agendy
přenesené působnosti v souladu se změnami legislativy a Tajemník MěÚ,
2021-2027
vývojem procesů veřejné správy realizovat moderní řízení Odbor vnitřních věcí
MěÚ

Opatření A1.2: Rozvoj lidských zdrojů.
A1.2.1

Zavedení systémových nástrojů – moderních metod ŘLZ.
Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Prostřednictvím externí firmy zpracovat návrh moderního
MěÚ v Bílovci
systému ŘLZ a ten pak implementovat do personální
práce MěÚ.

Tajemník MěÚ,
Odbor regionálního
rozvoje (dotace
2018)

Nastavení
Nastavení systému
systému 2018,
2018, realizace 2018 realizace 20182027
2027

A1.2.2

Tajemník MěÚ,
Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na V návaznosti na zavedení systémových nástrojů –
2018 – projekt
Odbor regionálního
MÚ v Bílovci a realizace vzdělávacích
moderních metod ŘLZ realizovat vzdělávání zaměstnanců
OPZ,
rozvoje (dotace
programů.
MěÚ v měkkých dovednostech a odborných znalostech.
2019–2027
2018)

2018 – projekt OPZ,
2019 – 2027

500 000 Kč

od r. 2019
mandatorní
výdaje

2021

500 000 Kč

2021

500 000 Kč

2021

100 000 Kč

od r. 2019
mandatorní
výdaje

Opatření A1.3: Zkvalitňování poskytovaných služeb při výkonu veřejné správy.
A1.3.1

Objednávkový systém pro klienty

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

Tajemník MěÚ

2020-2021

Využívání spolupráce s odborníky v různých oblastech na
činnosti MěÚ.
Odbor regionálního
Přínosem je zapojení odborné veřejnosti do činnosti
2018-2027
rozvoje
města (úspora nákladů, zvýšení prestiže města, přínos
inovativních řešení a úspor).
Odbor vnitřních
Pořízení elektronické úřední desky, proškolení určených věcí, Odbor
2019-2021
zaměstnanců a uvedení do provozu MěÚ.
regionálního
rozvoje (dotace)

A1.3.2

Vytvoření databáze odborníků

A1.3.3

Elektronická úřední deska

A1.3.4

Zkvalitnění a rozšíření prostor MěÚ v
souladu s legislativními a provozními
nároky

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.

Odbor investic a
údržby majetku
města

A1.3.5

Bezbariérovost úřadu

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

Odbor investic a
údržby majetku
města

A1.3.6

Rozšíření prostor MěÚ

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

Odbor investic a
údržby majetku
města

A1.3.7

Zajištění technických prostředků pro
jednání ZM

Pořízení prezentační techniky pro větší informovanost
Kulturní centrum
občanů při jednání zastupitelstva města, případně využití
Bílovec
externí služby.

100 000 Kč

Záměr

Průběžná
realizace

2020

0 Kč

2021

0 Kč

325 000 Kč

předpoklad financování z dotace

Záměr

2020

0 Kč

2021

16 250 Kč

2019-2027

9 000 000 Kč

1 000 000 Kč/rok

Příprava
projektového
záměru

2020

1 000 000 Kč

2021

1 000 000 Kč

2020-2027

50 000 Kč

Záměr

2020

50 000 Kč

2018-2021

3 400 000 Kč

Zpracována
projektová
dokumentace,
Připraveno k
realizaci.

2020

1 700 000 Kč

2021

1 700 000 Kč

2020-2023

400 000 Kč

Příprava
záměru

2020

0 Kč

2021

400 000 Kč

projektová
příprava

PRIORITA A2: EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA, Specifický cíl: Zkvalitnit řízení města
Opatření A2.1: Zefektivnění hospodaření města a jím zřízených organizací.
A2.1.1

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

2018

Splněno
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Pozn. k rozpočtu

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

10 000 Kč

10 000 Kč/rok

Průběžná
realizace

2020

10 000 Kč

2021

10 000 Kč

2019-2020

150 000

Dle částky vyčleněné
zastupitelstvem města

Realizace
probíhá

2020

150 000 Kč

2021

150 000 Kč

2019-2027

100 000 Kč

100 000 Kč/rok 2019 a rok 2023

Průběžná
realizace

2020

50 000 Kč

2021

50 000 Kč

2019-2021

150 000 Kč

Realizovaná
aktivita

2020

10 000 Kč

2021

10 000 Kč

Příprava
projektového
záměru

2020

18 150 Kč

2021

0 Kč

Příprava
projektového
záměru

2020

10 000 Kč

2021

200 000 Kč

Záměr

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Název aktivity

Popis aktivity

A2.1.2

Sdílené nákupy

Zavést systém sdílených nákupů, resp. výběru
generálního dodavatele, u smysluplných položek pro PO, Tajemník MěÚ,
2019-2027
město, ostatní organizace působící ve městě. (např.
Odbor vnitřních věcí
pohonné hmoty, služby, čistící prostředky).

Zavedení participativního rozpočtu

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

A2.1.3

Odpovědný
subjekt

Rozpočet
celkem

Číslo
aktivity

Odbor finanční,
Vedení města
Bílovce, Odbor
regionálního
rozvoje

Termín

Pozn. K termínu

Poznámka

Opatření A2.2: Opatření A2.2: Zvýšení znalostí členů všech orgánů města v oblasti řízení města.
A2.2.1

Systematické vzdělávání členů orgánů
města

A2.2.2

Efektivita a optimalizace financování
organizací města

Zprostředkování odborného vzdělávání zastupitelů, členů
komisí a výborů města a předsedů osadních výborů
Tajemník MěÚ
.Předpokládá se školení pro 15 zastupitelů po 20
hodinách.
Povést analýzu stávajícího financování organizací města a
Odbor financí
navrhnout optimalizaci.

PRIORITA A3: 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.

A3.1.1

Zpracování koncepčního materiálu, který zefektivní,
sjednotí a posílí komunikaci města Bílovec ve vztahu k
hlavním cílovým skupinám. 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 a posílení jeho pozitivního mediálního
obrazu. Posilování komunikace s občany, spolky a
Zpracování komunikační strategie města
místními komunitami, s podnikateli a jejich zapojování do
života města Realizace nových cest pro komunikaci s
veřejností, rekonstrukce stávajících komunikačních
kanálů vycházejících z Komunikační
strategie.Uspokojování potřeb zákazníka a budování
značky města - Zapracovat do Komunikační strategie
pravidelné vyhodnocování zpětné vazby občanů na
poskytované služby úřadem města a jeho PO, prosazovat
vizi města v každodenní komunikaci s občany.

Odbor regionálního
rozvoje (dotace),
Kulturní centrum
2019-2025
Bílovec, Odbor
vnitřních věcí

363 000 Kč

A3.1.2

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.

Odbor regionálního
rozvoje (dotace),
Kulturní centrum
2019-2021
Bílovec, Odbor
vnitřních věcí

270 000 Kč

A3.1.3

Vytvoření a správa nového moderního
webového portálu města

Správa sociálních sítí

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

2020-2023

Předpoklad financování z dotace

Vyplyne z komunikační strategie
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

A3.1.4

Odpovědný
subjekt

Název aktivity

Popis aktivity

Mobilní rozhlas

Další rozvoj služby Mobilní rozhlas (registrace dalších
klientů, poskytování informací).
Kulturní centrum
Komunikační brána pro obce. Po zaregistrování občané
Bílovec
dostávají zdarma jimi zvolené informace prostřednictvím
SMS, na mail nebo na chytrý telefon.

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

2018-2027

40 000 Kč

80 000 Kč/2 roky

Průběžná
realizace

2020

40 000 Kč

2021

40 000 Kč

2020-2027

150 000 Kč

Záměr

2020

150 000 Kč

Záměr

2020

Termín

Pozn. K termínu

Poznámka

Opatření A3.2: Rozvoj systému poskytování informací a komunikace.
A3.2.1

Průzkum spokojenosti obyvatel se
životem ve městě

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

Opatření A3.3: Rozšiřování marketingových a PR aktivit města.
A3.3.1

Realizace opatření vyplývajících z
Komunikační strategie

Implementace opatření vycházejících z Komunikační
strategie.

Odbor vnitřních
věcí, Kulturní
centrum Bílovec

2020-2027

2021

TÉMATICKÁ 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.

B1.1.1

B1.1.2

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
2019-2027
Odbor regionálního
rozvoje

Odbor životního
prostředí a
Pro efektivní nakládání s pozemky na hřbitově navrhnout územního plánování
Vybudování urnových hrobů na hřbitově a realizovat vhodné rozšíření urnových hrobů, které by
Odbor investic a
2022-2027
mohly tvořit hřbitovní zeď.
údržby majetku
města

Dle konkrétních aktivit na
jednotlivých pozemcích.

Podklady a
rozpočet
připraven,
potřeba
rozhodnutí
zastupitelstva

2 000 000 Kč

Záměr

2020

2021

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
2019-2021
územního plánování

200 000 Kč

Zpracování
studie

2020

200 000 Kč

2021

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
2020-2027
územního plánování

400 000 Kč

Příprava
projektového
záměru

2020

50 000 Kč

2021

50 000 Kč

B1.2.3

Určit koncepci pro území lokality ve
směru na Ostravu vedle cvičiště hasičů

Je zapotřebí, aby byla stanovena koncepce pro využití
Vedení města,
daného území, ke kterému se na základě podnětu občanu
rozhodnutí
2019-2021
z Bílovce přihlásila Židovská obec Praha. Zadat studii
zastupitelstva obce
(dokumentaci) na úpravu zeleně – využití území.

B1.2.4.1

Zpracovat krajinný plán území města
Bílovce

Zpracovat Krajinný plán území města Bílovce, a to včetně Odbor životního
území sousedních obcí, které bezprostředně a funkčně
prostředí a
2020-2021
navazuje na navržené opatření v krajině.
územního plánování

300 000

Podmíněno získáním dotace.

Záměr

2020

0 Kč

2021

0 Kč

B1.2.4.2

Zpracovat krajiný plán území města
Bílovce

Realizovat dílčí doporučené opatření

Odbor životního
prostředí a
2021-2027
územního plánování

600 000

Podmíněno získáním dotace
(předpoklad 100% financování)

Záměr

2020

0 Kč

2021

0 Kč

sloučeno s
B.1.2.2

sloučeno s
B.1.2.1

Příprava
projektového
záměru

Opatření B1.3: Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich vhodného využívání.
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

B1.3.1

B1.3.2

Název aktivity

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

Termín

Vyhlídky

Stavba přístřešků na výše položených místech s
výhledem na Bílovec a okolí (viz. U rozhledny Bílov –
Kaníhůra).
Fáze výběru vhodných lokalit a rozsah staveb
Případné zařazení do územního plánu
Sdružení obcí Bílovecka
Přínosem je zatraktivnění Bílovce

Starosta,
Mikroregion –
sdružení obcí
Bílovecka

2019-2027

Hledání investora a provozovatele
plovárny (aquacentra) v podzámčí

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.

Vedení města

2018-2021

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

Poznámka

320 000 Kč

(3 x přístřešek v ceně 100 000 Kč,
studie 20 tis. Kč)

Min. jedna
aktivita
realizována,
Záměr

2020

20 000 Kč

2021

100 000 Kč

zpraování
studie

Investor
doposud
nenalezen

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Záměr

2020

20 000 Kč

2021

20 000 Kč

Realizace
probíhá

2020

13 000 Kč

2020

13 000 Kč

2020

50 000 Kč

2021

50 000 Kč

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.

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

Odbor regionálního
rozvoje, Odbor
investic a údržby
majetku, Odbor
2019-2027
životního prostředí
a územního
plánování

B2.1.1

Oživení náměstí a přilehlého okolí

B2.1.2

Odbor životního
Kultivace vodních toků (odpadků) v majetku města, úklid, prostředí a
Kultivace vodních toků v majetku města odstranění plevele. Přínosem je zatraktivnění Bílovce.
územního
Podpora aktivity zapojením dobrovolníků.
plánování, Povodí
Odry s.p.

2020-2027

13 000 Kč

2019-2027

100 000 Kč

Příprava
projektového
záměru

100 000 Kč

Splněno

B2.1.3

Koncepce zeleně

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.

B2.1.4

Revitalizace prostranství za nádražím v
Bílovci kolem drážního tělesa

Odbor regionálního
Po rekonstrukci autobusového nádraží a vybudování
rozvoje, Odbor
chodníku mezi nádražím a DDM zůstalo mezi chodníkem
životního prostředí 2019
a železničními kolejemi neudržované veřejné
a územního
prostranství, které je navrhováno k ozelenění.
plánování

Kvalitní zeleň a veřejná prostranství

Cílem je kultivovat veřejná prostranství a zelené plochy
ve městě pro volnočasové, sportovní, rekreační či jiné
využití.
Podpora přirozených funkcí zeleně, zkvalitnění klidových
ploch pro odpočinek obyvatel a návštěvníků města.
Přiblížení života v městské zástavbě přírodě.

B2.1.5

Odbor životního
prostředí a
územního
plánování, školy,
spolky

Odbor životního
prostředí, Odbor
regionálního
rozvoje (dotace),
Odbor investic a
údržby majetku
města

70 000 Kč

13 000 Kč/rok

Dle konkrétních projektů
Předpoklad financování z dotace
OPŽP, IROP

2020-2027

Záměr

2020

2021

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

B2.2.1

Konference na ochranu přírody a
životního prostředí

Odbor kultury a
sportu, Odbor
Širokou veřejnost a organizace, zabývající se touto
životního prostředí
tematikou, seznámit s aktuálním stavem ochrany přírody
2018
a Agentura ochrany
a krajiny.
přírody a myslivecký
svaz

20 000 Kč

Splněno
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

B2.2.2

Název aktivity

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

Termín

Osvětové vzdělávání dospělých

Osvětové vzdělávání dospělých v environmentální
oblasti.

Odbor životního
prostředí a
územního
plánování, Slumbi
spol. s r.o.

2019-2027

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

10 000 Kč

10 000 Kč/rok

Průběžná
realizace

2020

10 000 Kč

2021

10 000 Kč

Příprava
záměru

2020

50 000 Kč

2021

250 000 Kč

2020

5 000 000 Kč

2021

2 500 000 Kč

Poznámka

PRIORITA B3: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Specifický cíl: Rozvíjet kapacitní a moderní technickou infrastrukturu.
Opatření B3.1 Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické infrastruktury.
Stavební úpravy vnitrobloku MěÚ
Bílovec

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

B3.1.2

Modernizování, údržba a rozvoj sítí
veřejného osvětlení

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

B3.1.3

Modernizování, údržba a rozvoj sítí
veřejného osvětlení – Slezské náměstí

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

B3.1.4

Modernizování, údržba a rozvoj sítí
veřejného osvětlení – Lubojaty

Lubojaty - rekonstrukce veřejného osvětlení na místním
hřbitově.

B3.1.1

Odbor regionálního
2020-2022
rozvoje
Odbor investic a
údržby majetku
města, Odbor
regionálního
rozvoje (dotace
program EFEKT)
Odbor investic a
údržby majetku
města
Odbor investic a
údržby majetku
města

4 200 000 Kč

2 500 000 Kč/rok, Odhad rozpočtu
ak vity2 500 000 Kč/rok
Průběžná
V případě čerpání dotace v daném
realizace
roce zvýšení celkové investice do
modernizace VO

2019-2027

2 500 000 Kč

2018

636 000 Kč

Splněno

2018

224 000 Kč

Splněno

3 000 000 Kč

Příprava
záměru

2020

100 000 Kč

2021

100 000 Kč

projektová
příprava

6 000 000 Kč

Záměr

2020

200 000 Kč

2021

200 000 Kč

projektová
příprava

Záměr

2020

25 000 Kč

2021

0 Kč

2020

100 000 Kč

2021

200 000 Kč

B3.1.5

Rozšiřování kanalizace – Labuť

Odvodnění Lokality Labuť.

Odbor investic a
údržby majetku
města, Odbor
2019-2027
životního prostředí
a územního
plánování

B3.1.6

Vybudování chodníku na Labuť

V souvislosti s odvodněním Lokality Labuť vybudování
bezbariérového chodníku s dotací ze SFDI.

Odbor investic a
údržby majetku
města

B3.1.7

Nastavení koordinovaného přístupu k
moderním trendům v rozvoji města

Strategické a rozvojové řízení chytré infrastruktury
(smart city), zpracování strategie smart city.

Odbor regionálního
2019-2027
rozvoje

500000

Napojení ul. Komenského na ČOV.

Odbor investic a
údržby majetku
města, Odbor
2019-2027
životního prostředí
a územního
plánování

5 500 000 Kč

Příprava
záměru

Odbor investic a
údržby majetku
města

7 083 000 Kč

Splněno

B3.1.8

Napojení ul. Komenského na ČOV

B3.1.9

Zlepšování technického stavu
Oprava místní komunikace včetně rekonstrukce
komunikací, údržba a rozvoj kanalizace a
kanalizace a vodovodu na ul. 1. máje v Bílovci.
vodovodu na ul. 1. máje v Bílovci

2020-2025

2018

zpracování strategie (předpoklad
financování z dotace)

projektová
příprava
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

B3.1.10

Název aktivity

Rekonstrukce stávajících kanalizací v
majetku města včetně zařízení na
předčištění odpadních vod

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

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

Odbor investic a
údržby majetku
města, Odbor
životního prostředí
a územního
plánování (zajištění
zpracování
technicko
2019-2027
ekonomických
studií řešících ulici
Mlýnskou,
Komenského,
kanalizace a ČOV
Lubojaty a
Výškovice)

Termín

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

50 000 000 Kč

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

Průběžná
realizace

2020

3 000 000 Kč

2021

3 000 000 Kč

Poznámka

Opatření B3.2 Rozvíjení environmentálně šetrného hospodaření.
B3.2.1

Kompostéry do domácností pro občany
města

Pořízení kompostérů o třech různých velikostech objemu
(500 l, 900 l a 1200 l), které budou bezplatně zapůjčeny Odbor regionálního
2019-2023
občanům, kteří projeví zájem o umístění kompostéru na rozvoje
zahradě.

500 000 Kč

akce bude realizována pouze v
případě získání dotace

Záměr

2020

0 Kč

2021

75 000 Kč

B3.2.2

Zadání zpracování studieprojektové dokumentace, 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
Projektovápříprava a realizace opatření
optimálního řešení nakládání se srážkovými vodami v
Odbor regionálního
na zadržování vod v krajině - areál
2019-2023
zájmové lokalitě – areálu zámku, svedení dešťových vod rozvoje
zámku
ze střechy zámku do retenčních nádrží pro zalévání v
okolí. Součástí studie bude i zpracování
hydrogeologického posudku lokality kvůli optimálnímu
návrhu možnosti zasakování srážkových vod. Návazná
realizace záměru.

920 000 Kč

Zpracování PD 170 000 Kč
Předpokládané náklady realizace
750 000 Kč
Předpoklad financování z OPŽP

Zpracování
projektové
dokumentace

2020

170 000 Kč

2021

0 Kč

projektová
příprava

B3.2.3

Úprava zámecké zahrady

Zpracování a projednání studie na úpravu zámecké
zahrady a samotná realizace.

3 000 000 Kč

předpoklad spolufinancování z
dotace SFŽP SFŽP (Státní fond
životního prostředí)

Záměr

2020

0 Kč

2021

250 000 Kč

projektová
příprava

B3.2.4

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

Zadání zpracování studie, která by identifikovala příčiny a
navrhovala řešení odstranění současného nevyhovujícího Odbor regionálního
2020-2021
stavu výskytu vody, který způsobuje poruchy a poškození rozvoje
stavby a zmapovala by možnosti optimálního řešení.

100 000 Kč

předpoklad spolufinancování
z dotace MSK

Záměr

2020

0 Kč

2021

100 000 Kč

B3.2.5

Zadání zpracování projektové dokumentace, která by
navrhovala řešení odstranění současného nevyhovujícího
Projektová příprava a realizace opatření
stavu odvádění dešťových vod ze zastavěných a
Odbor regionálního
na zadržování vod v krajině - sportovní
2020-2023
zpevněných ploch a zmapovala by možnosti optimálního rozvoje
areál ul. Ostravská a KD Bílovec
řešení nakládání se srážkovými vodami v zájmové
lokalitě. Návazná realizace záměru.

6 150 000 Kč

Zpracování PD 150 000 Kč
Zpracování
Předpokládané náklady realizace 6
projektové
000 000 Kč
dokumentace
Předpoklad financování z OPŽP

2020

150 000 Kč

2021

0 Kč

Odbor regionálního
2021-2027
rozvoje
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

Název aktivity

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

B3.2.6

Bezúročné půjčky pro občany na
výměnu kotlů

Průzkum zájmu občanů o bezúročné půjčky, přihlášení
občanů o získání bezúročné půjčky, zjištění počtu
možných realizovaných výměn původních kotlů za
ekologičtější zdroj vytápění, přiznání dotace
Moravskoslezského kraje na výměnu zdroje vytápění
žadatelům o bezúročnou půjčku, získání dotace MŽP,
uzavření veřejnoprávních smluv s občany a poskytnutí
bezúročné půjčky. V závislosti na počtu realizovaných
výměn původních kotlů za ekologičtější zdroj vytápění
možnost nižšího spolufinancování získaných dotací v
rámci OPŽP.

Odbor regionálního
rozvoje, odbor
finanční, odbor
2019-2025
životního prostředí
a územního
plánování

B3.2.7

Zadání zpracování projektové dokumentace a následná
Projektová příprava a realizace opatření realizace projektů zabezpečujících optimální řešení
na optimalizaci nakládání s vodami dle nakládání s vodami v zájmové lokalitě na základě
aktuálních potřeb
podnětu správce. Návazná realizace záměru. Dle
aktuálních potřeb.

B3.2.8

Zadání zpracování projektové dokumentace a následná
Projektová příprava a realizace opatření realizace projektů zaměřených na úspory energií ve
na úsporu energií ve veřejných
veřejných budovách a snížení zátěže životního prostředí
budovách
na základě podnětu správce. Návazná realizace záměru.
Dle aktuálních potřeb.

B3.2.9

Šetrné nakládání se zdroji

Cílem je snížit dopad života ve městě na životní prostředí
a podpořit efektivní nakládání obyvatel i organizací s
přírodními a energetickými zdroji.
Infrastruktura města i jeho obyvatel vytvářejí znatelnou
ekologickou stopu, což má negativní dopad na kvalitu
životního prostředí. Realizace opatření v oblasti nakládání
s odpady, zvyšování energetické účinnosti a míry
využívání obnovitelných zdrojů. Je potřeba zvyšovat
individuální i kolektivní odpovědnost k životnímu
prostředí a hledat nová řešení.

Vl. Zdroje
2021

2021

0 Kč

Pozn. k rozpočtu

2 900 000 Kč

Předpokládané náklady realizace 2
900 000 Kč
Příprava
Předpoklad financování z MŽP.
záměru
Realizace podmíněna získáním
dotace.

2020

Odbor regionálního
rozvoje, Odbor
životního prostředí 2020-2027
a územního
plánování

Dle aktuálních potřeb.
Realizace podmíněna získáním
dotace.
Předpoklad financování z OPŽP.

Záměr

2020

2021

Odbor regionálního
rozvoje, Odbor
investic a údržby
majetku města,
2020-2027
správci objektů v
majetku města,
příspěvkové
organizace

Dle aktuálních potřeb.
Realizace podmíněna získáním
dotace.
Předpoklad financování z OPŽP.

Záměr

2020

2021

Odbor životního
prostředí, Odbor
regionálního
rozvoje (dotace),
Odbor investic a
údržby majetku
města

Dle konkrétních projektů.
Realizace podmíněna získáním
dotace.
Předpoklad financování z dotace
OPŽP, IROP.

Záměr

2020

2021

Pozn. K termínu

2020-2027

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Rozpočet
celkem

Termín

0 Kč

Poznámka

Opatření B3.3 Modernizace, údržba a rozvoj majetku města
B3.3.1

B3.3.2

Odbor investic a
Efektivní nakládání s majetkem města. Opravy objektů v
údržby majetku
majetku města
města
Odbor investic a
Rekonstrukce světlíků a střech objektů v
Postupná rekonstrukce světlíků a střech objektů v MPZ. údržby majetku
MPZ
města
Efektivní nakládání s majetkem města,
Opravy objektů v majetku města

2019-2027

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč/rok

Průběžná
realizace

2020

5 000 000 Kč

2021

5 000 000 Kč

2019-2027

700 000 Kč

700 000 Kč /rok

Příprava
záměru

2020

700 000 Kč

2021

700 000 Kč

Odbor investic a
údržby majetku
města, Odbor
2019-2027
životního prostředí
a územního
plánování

500 000 Kč

500 000 Kč/rok
Možnost financování z dotace

Příprava
záměru

2020

500 000 Kč

2021

500 000 Kč

2 000 000 Kč

V případě dotačního financování je Příprava
předpokládána vyšší investice
záměru

2020

150 000 Kč

2021

1 000 000 Kč

B3.3.3

Pasportizace majetku města Bílovec

Vytvoření pasportu majetku města dle stavebního
zákona v etapách, postupně dle priorit města a stavu.
Návrh dalšího řešení. Např. pasportizace objektů ve
vlastnictví města, kanalizace a dalších dle aktuálních
potřeb města.

B3.3.4

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

Odbor investic a
údržby majetku
Pokračování v postupné revitalizaci objektu využívaného
města, Odbor
pro spolkovou činnost města.
regionálního
rozvoje (dotace)

2019-2027

7

Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

Název aktivity

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

Termín

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

Poznámka

7 000 000 Kč

7 000 000 Kč (realizace
předpokládaná za podpory dotace
MV, 50%)
Rekonstrukce požární zbrojnice na
ul. 17. listopadu 20 mil. Kč,
předpoklad financování z dotace
MV ČR a MSK

Příprava
záměru,
2020
Realizace
drobných oprav

200 000 Kč

2021

200 000 Kč

v roce 2018
projektová
příprava

B3.3.5

Rekonstrukce požárních zbrojnic v
majetku města Bílovec

Rekonstrukce požárních zbrojnic v majetku města
Bílovec.

Odbor investic a
údržby majetku
města, Odbor
2018-2027
regionálního
rozvoje (dotace),
Odbor vnitřních věcí

B3.3.6

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

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

Odbor investic a
údržby majetku
města, Obdor
finanční

2019-2027

50 000 Kč

Příprava
záměru

2020

25 000 Kč

2021

250 000 Kč

B3.3.7

Náprava vad a poruch nástavby spočívající ve výměně
podlah a zesílení nosných konstrukcí stropu vč.
Odbor investic a
Oprava konstrukcí v 6. a 7. NP v objektu
trapézových plechů, doplnění tepelné a kročejové izolace, údržby majetku
DPS
doplnění izolace proti vodě v koupelnách, eliminovat
města
tepelný most v místě přechodu.

2020-2025

3 200 000 Kč

Záměr

2020

250 000 Kč

2021

1 000 000 Kč

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.

Investiční akce ZŠ Komenského 701/3

Budova A hlavní - pokračování v postupné revitalizaci
objektu, elektroinstalace, rozvody vody (2021, 4 mil. Kč).
Hala - zateplení zadní části haly, vybudování recepce u
vstupu, obnova nátěru dřevěné části střechy, obnova
vnitřních maleb (2021, 1 mil. Kč), výměna střešní krytiny s
bezpečnostními prvky (rozpočet nestanoven).
Jídelna - pokračování v postupné revitalizaci objektu,
obměna zařízení ve vývařovně, rekonstrukce klimatizace,
rekonstrukce zadního schodiště do jídelny (2020-2022, 5
mil. Kč).
Zabezpečení budov MŠ, ZŠ Komenského - elektronické
zabezpečení budov proti vniknutí cizích osob (0,6 mil. Kč).
3x Čtenářské dílny - učebny se zázemím (oba stupně,
200 tis. Kč).
ZŠ KOM, budova B – výměna radiátorů s termostatickými
hlavicemi (1 mil. Kč).

B3.3.9

Odbor regionálního
2018
rozvoje

Odbor investic a
údržby majetku
města,

2019-2027

557 000 Kč

spolufinancování z dotace Českoněmeckého fondu budoucnosti,
Splněno
příspěvek partnerského města Bad
Neustadt

Realizace dílčích
2020
aktivit probíhá

11 000 000 Kč

1 000 000 Kč 2021

ZŠ a MŠ
Komenského

B3.3.10

Stavební úpravy a vybavení odborných
učeben ZŠ Komenského, Bílovec

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
Odbor regionálního
vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Sadové
2018
rozvoje
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.

B3.3.11

Rekonstrukce kanalizace ZŠ
Komenského v Bílovci

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

Odbor investic a
údržby majetku
města

2019-2021

14 531 000 Kč

5 800 000 Kč

spolufinancování z dotace IROP

projektová
1 000 000 Kč příprava studie

Splněno

Připraveno k
realizaci

2020

2 900 000 Kč

2021

2 900 000 Kč
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

8 000 000 Kč

Připraveno k
realizaci

2021

1 000 000 Kč

2021-2027

6 000 000 Kč

Záměr

2021

200 000 Kč

2021-2027

900 000 Kč

Záměr

2021

100 000 Kč

2019-2027

4 000 000 Kč

Připravena
projektová
dokumentace

2020

100 000 Kč

2021

4 000 000 Kč

Číslo
aktivity

Název aktivity

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

Termín

B3.3.12

Rekonstrukce hygienických zařízení
pavilonu II. stupně ZŠ Komenského v
Bílovci

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

Odbor investic a
údržby majetku
města

2020-2022

B3.3.13

Rekonstrukce objektu MŠ Zahradní

Pokračování v postupné revitalizaci objektu,
Odbor investic a
Rekonstrukce kotelny, výměna oken, obnova asfaltových údržby majetku
cestiček, oprava fasády, odstranění vlhkosti v suterénu. města

B3.3.14

Rekonstrukce bytu v MŠ v Bravinném

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

B3.3.15

Rekonstrukce objektu MŠ Svobodova

Pokračování v postupné revitalizaci objektu , oprava
střechy, balkónu aj.

B3.3.16

Přístavba a rekonstrukce MŠ a ZŠ Stará
Ves

Přístavba polyfunkční společenské místnosti včetně
sociálního zázemí, přípravny a výdejny jídel, školní
jídelny, navazující stavební úpravy ve stávajícím objektu a
rozšíření zpevněných ploch, rekonstrukce WC,
rekonstrukce kotelny, pořízení vnitřního vybavení objektu
a další související práce.

B3.3.17

Rekonstrukce objektu ZŠ na
Komenského ulici 854/2

Pokračování v postupné revitalizaci objektu,
elektroinstalace, rekonstrukce sociálního zařízení včetně Odbor investic a
rozvodů, rekonstrukce dlažby, rekonstrukce rozvodů
údržby majetku
tepla s výměnou radiátorů, oprava asfaltových cestiček, města
výměna plotu.

B3.3.18

B3.3.19

Investiční akce - ZŠ TGM ul. Ostravská
Bílovec

Stavební úpravy a vybavení odborných
učeben ZŠ TGM, Bílovec

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, 2021-2027).
Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ TGM
Ostravská ul. - výměna sanitární techniky, obkladů a dlažby (3
mil. Kč, 2022-2024).
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 – zpracování PD (2020), nahrazení původních
elektrorozvodů novými (1 mil. Kč, 2023-2025).
Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ TGM Ostravská - zpracování PD
(2020), nahrazení původních rozvodů vody v hlavní budově
novými (1 mil. Kč, 2023-2025).
MŠ Wolkerova – sociální zařízení - výměna sanitární techniky,
obkladů, podlahové krytiny, vodoinstalace, elektroinstalace
(náklady budou stanoveny po rozpracování záměru).
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).
Oprava vnitřní kanalizace 2. etapa – 2020, Oprava vnější
kanalizace – 2020 - 2021
Klimatizace půdních prostor TGM (náklady budou stanoveny
po rozpracování záměru, 2021-2023).
Sanace vlhkého zdiva staré budovy (náklady budou stanoveny
po rozpracování záměru).
Renovace fasády staré budovy včetně oprav klempířských

Odbor investic a
údržby majetku
města
Odbor investic a
údržby majetku
města

Odbor regionálního
rozvoje (dotace),
Odbor investic a
2019-2027
údržby majetku
města

Odbor investic a
údržby majetku
města,

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

2020

1 000 000 Kč

20 308 000 Kč

Předpoklad spolufinancování z
dotace MMR, MAS, IROP

Připraveno k
realizaci

2020

13 500 000 Kč

2021

0 Kč

2020-2027

3 500 000 Kč

3 000 000-4 000 000 Kč

Částečně
připraveno

2020

200 000 Kč

2021

500 000 Kč

2019-2027

11 300 000 Kč

1 000 000 Kč

2020

1 000 000 Kč

Realizace dílčích
2020
aktivit probíhá

Poznámka

projektová
příprava studie

ZŠ a MŠ TGM

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 práce v
klíčových kompetencích. V rámci projektu bude také
Odbor regionálního
2019
zajištěna bezbariérovost dle vyhlášky č.398/2009 Sb.,
rozvoje
zabezpečení vstupu do budovy. Ve venkovním areálu ZŠ
dojde k sadovým úpravám s použitím nových vegetačních
prvků.

4 200 000 Kč

předpoklad spolufinancování z
dotace IROP

Splněno
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

Název aktivity

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

Termín

B3.3.20

ZŠ a MŠ Lubojaty – výměna střešní
krytiny, oprava fasády

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

Odbor investic a
údržby majetku
města

2020-2027

B3.3.21

Pořízení dopravních automobilů pro
JSDH

Pořízení dopravních automobilů pro JSDH např. nového
dopravního automobilu pro JSDH Bílovec - Výškovice,
JSDH Bílovec - Bravinné, případně dalších dle aktuální
potřebnosti

Odbor regionálního
rozvoje (dotace),
2020-2027
odbor vnitra

2 900 000 Kč

B3.3.22

Přepěťová ochrana věže kostela

Přepěťová ochrana věže kostela

Odbor investic a
údržby majetku

960 000 Kč

B3.3.23

Odstranění či revitalizace brownfields,
starých, nevyužívaných objektů

Odstranění či revitalizace brownfields, starých,
nevyužívaných objektů. Kvalitní, funkční, bezpečný a
příjemný veřejný prostor.

Odbor investic a
údržby majetku,
2020-2027
odbor regionálního
rozvoje (dotace)

B3.3.24

Venkovní učebna ZŠ Komenskoho mezi
sportovní halou a budovou školy vč.
spojovacího krčku

Venkovní učebna ZŠ Komenského mezi sportovní halou a Odbor regionálního
2020-2027
budovou školy vč. propojovacího krčku.
rozvoje

5 500 000 Kč

B 3.3.25

Oprava objektu na ulici Komenského
488/1

Oprava objektu/bytů č.p. 488 (objekt u haly ZŠ
Komenského), nadále využití pro bytové účely.

3 500 000 Kč

Odbor investic a
údržby majetku

2020-2027

2020-2027

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

900 000 Kč

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

Záměr

2021

100 000 Kč

0 Kč

2021

1 300 000 Kč

10 000 Kč

2021

950 000 Kč

Předpoklad spolufinancování z MV
ČR a MSK, akce bude realizována
pouze v případě získání dotace
Připraveno k
JSDH Bílovec - Výškovice (1,7 mil.
realizaci
Kč, dotace 0,65 mil. Kč), JSDH
Bílovec - Bravinné (1,2 mil. Kč,
dotace 0,65 mil. Kč)

2020

2020

Zpracována PD 2020
Dle konkrétních projektů, realizace
pouze v případě přidělení dotace.
Záměr
Předpoklad financování z dotace
OPŽP, IROP, MMR

2020

5 500 000 Kč, předpoklad
spolufinancování z dotace IROP,
Připraveno k
realizace pouze v případě přidělení realizaci
dotace.

2020

0 Kč

2021

100 000 Kč

2020

0 Kč

2021

250 000 Kč

2021

1 000 000 Kč

Záměr

Poznámka

2021

projektová
příprava

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

B4.1.1

Revitalizace autobusového nádraží v
Bílovci

Regenerace plochy autobusového nádraží, vzniknou čtyři
nástupní zastávky a jedna zastávka výstupní, budou
zřízena parkovací místa pro autobusy i osobní
Odbor regionálního
automobily. V prostoru nádraží bude umístěna dobíjecí
2017-2018
rozvoje
stanice pro elektromobily a elektrokola, lavičky s
inteligentními prvky, které umožní USB dobíjení,
bezdrátové dobíjení či wi-fi připojení.

B4.1.2

Rekonstrukce pěších komunikací Čs.
Armády vč. povrchu komunikace

Rekonstrukce chodníkových těles, vybudování a
rekonstrukce přechodů pro chodce vč. jejich nasvětlení a Odbor regionálního
2018-2020
osazení měřiče rychlosti. Snížení úrovně stávající
rozvoje
komunikace z důvodu dodržení technických předpisů.

7 900 000 Kč

předpoklad spolufinancování z
dotace SFDI a MSK

Realizace
probíhá

2020

250 000 Kč

B4.1.3

Rekonstrukce - oprava městských
schodů v Bílovci

Oprava schodiště včetně zábradlí a revitalizace zeleného Odbor regionálního
2019-2020
ostrůvku mezi ulicemi Valová a Městským kopcem.
rozvoje

1 000 000 Kč

předpoklad spolufinancování z
dotace Interreg ČR-SR

Splněno

2020

0 Kč

Zlepšování technického stavu chodníků
a komunikací

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).
Odbor investic a
Zlepšování technického stavu chodníků ul. Jeremenkova,
údržby majetku
Sokolovská, Bezručova (I+II. etapa - 1 122 000,- Kč),
města
Vrchlického (237 000,- Kč), Svobodova (2 786 000,- Kč ) 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).
Aktivita má návaznost na generel dopravy

6 600 000 Kč

Průběžná
realizace

2020

1 000 000 Kč

B4.1.4

2018-2027

30 919 000 Kč

spolufinancování z dotace IROP

Splněno
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

B4.1.5

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

Poznámka

2019-2027

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč/rok

Příprava
záměru

2020

2 000 000 Kč

2020

2 000 000 Kč

etapizace

2018-2027

5 300 000 Kč

Průběžná
realizace

2020

800 000 Kč

2020

800 000 Kč

2019-2022

4 000 000 Kč

2020

0 Kč

2020

100 000 Kč

2018-2020

2 700 000 Kč

Zpracování
projektové
dokumentace

2020

2 300 000 Kč

Odbor investic a
údržby majetku
města

2018-2020

5 000 000 Kč

Zpracování
projektové
dokumentace

2020

4 500 000 Kč

Odbor investic a
údržby majetku
města

2019-2027

8 500 000 Kč

Příprava
záměru

2020

200 000 Kč

2021

200 000 Kč

Odbor regionálního
2020-2027
rozvoje

6 500 000 Kč

Záměr

2020

2021

200 000 Kč

Název aktivity

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

Termín

Zlepšování technického stavu chodníků
a kokmunikací II.

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.)

Odbor investic a
údržby majetku
města

Odbor investic a
údržby majetku
města

Pozn. K termínu

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, **).
B4.1.6

Rozšiřování sítě chodníků
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.)

B4.1.7

Rekonstrukce místní komunikace a
opěrné zdi ve Lhotce

B4.1.8

Údržba a zlepšování technického stavu
mostů (B03)

B4.1.9

Údržba a zlepšování technického stavu
mostů (M01)

Odbor investic a
Rekonstrukce místní komunikace a opěrné zdi ve Lhotce.
údržby majetku
Aktivita má návaznost na generel dopravy.
města
Rekonstrukce mostu BI – M03 přes potok Bílovka v
Odbor investic a
Bílovci do parku Střelnice. Aktivita má návaznost na
údržby majetku
generel dopravy
města
Rekonstrukce mostu BI – M01 přes potok Bílovka v
Bílovci na ulici Mlýnská.

Záměr

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, ***).
B4.1.10

Údržba a zlepšování technického stavu
mostů a lávek

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

projektová
příprava

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, *).

B4.1.11

Parkoviště u haly ZŠ Komenského

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

předpoklad spolufinancování z
dotace
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

B.4.1.12

Název aktivity

Realizace opatření vzešlých ze
zpracovaného generelu dopravy

Popis aktivity

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

Odpovědný
subjekt

Termín

Odbor investic a
údržby majetku
města
2019-2027
Odbor regionálního
rozvoje

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

6 000 000 Kč

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

Poznámka

Záměr

2020

500 000 Kč

2021

2 000 000 Kč

projektová
příprava

Dle potřeb definovaných správcem
místních komunikací (odbor
investic a údržby majetku),
Záměr
předpoklad financování z dotace
MMR.

2020

200 000 Kč

2021

200 000 Kč

projektová
příprava

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Pozn. k rozpočtu
100 000 – 1 000 000 Kč/rok Projektová příprava;
1 000 000 - 5 000 000 Kč/rok Realizace opatření;
Finanční náročnost pohyblivá dle
realizace konkrétního opatření
dle návrhu opatření vzešlých ze
zpracovaného generelu dopravy

B4.1.13

Obnova místních komunikací

Obnova místních komunikací na území města a místních
částí.

Odbor investic a
údržby majetku
města, odbor
regionálního
rozvoje (dotace)

2020-2027

Opatření B4.2 Zapojování nových technologií a aplikace vhodných bezpečnostních prvků do dopravního provozu.
Realizovat záměr úsekového měření rychlosti na
Ostravské ulici s cílem zvýšit bezpečnost na tomto
exponovaném úseku města.

Odbor investic a
údržby majetku
města

B4.2.1

Úsekové měření rychlosti na Ostravské
ulici

B4.2.2

Informativní měřiče rychlosti v místních Pořízení 7 ks informativních měřičů rychlosti do místních Odbor regionálního
2018
částech
částí města Bílovce.
rozvoje

2018-2027

2 000 000 Kč

311 000 Kč

Pozastaveno

financování z dotace SFDI

Splněno

Opatření B4.3 Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování.
Odbor investic a
údržby majetku
města
Odbor investic a
Vybudování parkovacích míst za domem č.68 v Bílovci (ul.
údržby majetku
Městský kopec).
města

B4.3.1

Rozšiřování parkovacích možností –
Puškinova

B4.3.2

Rozšiřování parkovacích možností za
domem č.68 v Bílovci

B4.3.3

Rozšiřování parkovacích možností –
Bravinné, hřbitov

B4.3.4

Řešení průjezdnosti města – Bezručova

B4.3.5

Zlepšení dopravní prostupnosti a
parkování v MPZ

B4.3.6

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

Vybudování odstavných ploch na ulici Puškinova.

2018-2019

1 816 000 Kč

2019-2027

600 000 Kč

Odbor investic a
údržby majetku
města

2020-2021

500 000 Kč

Odbor investic a
údržby majetku
města

2023-2025

4 500 000 Kč

Odbor investic a
V současné době je aktuální řešení parkování v MPZ a na
údržby majetku
její hranici (dle Generelu dopravy).
města

2020-2027

Dle návrhu vyplývajícího z
generelu dopravy

2020-2025

Dle návrhu vyplývajícího z
generelu dopravy

Vybudování odstavných ploch u hřbitova v Bravinném.

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

Odbor investic a
údržby majetku
města

v roce 2018
projektová
příprava

Splněno
Zpracování
projektové
dokumentace
Záměr
Aktivita má
návaznost na
generel
dopravy
Záměr
Aktivita má
návaznost na
generel
dopravy
Záměr,
Aktivita má
návaznost na
generel
dopravy
Záměr
Aktivita má
návaznost na
generel
dopravy

2020

2020

50 000 Kč

2021

80 000 Kč

2021

450 000 Kč

2020

2021

2020

2021

projektová
příprava

Opatření B4.4 Zlepšení dopravního spojení veřejnou dopravou s okolními městy a obcemi.
B4.4.1

Kyvadlové spojení s Ostravou

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

Zastupitelstvo
města

2019-2027

0 Kč

0 Kč

Průběžné
ověřování

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Opatření B4.5 Napojení Bílovce na dálkové cyklotrasy včetně budování infrastruktury pro cyklodopravu.
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

Název aktivity

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

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

Projektová příprava a vybudování nové cyklostezky v
místní části Stará Ves mezi již vybudovanými úseky I. a III. Odbor regionálního
2018-2027
etapy, tj. od domu č.p. 8 po dům č.p. 46 a od domu č.p. rozvoje
63 až po dům č.p. 65.

B4.5.2

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

Projektová dokumentace bude řešit vybudování nového
chodníku z ulice Opavská na začátek cyklostezky ve Staré Odbor regionálního
2018-2023
Vsi, včetně vybudování přechodu pro chodce.Výstavba
rozvoje
nové cyklostezky/chodníku.

B4.5.3

Spojnice mezi obcemi Mikroregionu
Bílovecko (polní cesty pro lidi)

Ve spolupráci s okolními obcemi vytipovat stávající polní
cesty, jako přirozené spojnice k rekonstrukci a novému
Mikroregion
využití pro pěší a cyklo turistiku. Aktivita má návaznost na Bílovecko, starosta
generel dopravy

Termín

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

10 400 000 Kč

6 580 000 Kč

2019-2027

Pozn. k rozpočtu
Projektová příprava: 400 000 Kč
Výstavba cyklostezky: 10 000 000
Kč
předpoklad spolufinancování z
dotace SFDI, IROP

Projektová příprava - 430 000 Kč
Realizace – 6 000 000 Kč
(předběžný dohad)
předpoklad spolufinancování z
dotace SFDI

Dle potřeby

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

Poznámka

Příprava
záměru

2020

200 000 Kč

2021

200 000 Kč

projektová
příprava-studie

Příprava
záměru

2020

300 000 Kč

2021

2 000 000 Kč

projektová
příprava

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Záměr

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Rozpracováno

2020

40 000 Kč

2021

40 000 Kč

Záměr

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Záměr

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.
B5.1.1

Kulturní centrum
Rozvíjení spolupráce města s podnikateli Umožnit v rámci webu města a majetku města propagaci Bílovec, vedoucí
formou společné propagace
místních podnikatelů včetně jejich činnosti.
odborů města,
vedení města

B5.1.2

Kooperujeme– tedy pomáháme

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

Starosta

2019-2027

2019-2025

40 000 Kč

40 000 Kč/rok

Opatření B5.2: Zatraktivnění stávajících objektů a ploch využitelných pro podnikatelskou činnost.
B5.2.1

Podnikatelská zóna na Ostravské ulici v
Bílovci

Nalézt shodu v zastupitelstvu města pro využití této
lokality.

Zastupitelstvo
města

2018-2027

Vedení města, ZŠ

2018-2027

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

B5.3.1

Podpořit akce s nabídkou navazujícího
středního a učnovského vzdělávání s
ohledem na možnou zaměstnatelnost

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.

20 000 Kč

20 000 Kč/rok

Průběžná
realizace

2020

20 000 Kč

2020

20 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč/rok

Průběžná
realizace

2020

30 000 Kč

2020

30 000 Kč

7 500 000 Kč

(hrazeno z projektu OP VVV)

Realizace
probíhá

2020

1 250 000 Kč

2021

120 000 Kč

TÉMATICKÁ 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.
Pravidelně provádět 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
Školská zařízení
kvalitu vzdělávání v jednotlivých PO. Na základě výsledků
navrhnout vhodná opatření vedoucí ke zvýšení kvality na
úrovni jednotlivých žáků.

C1.1.1

Testování kvality vzdělání

2019-2027

C1.1.2

Realizace plánovacích procesů prostřednictvím projektu
MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) II ORP
Bílovec. Cílem je větší zapojení škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ) do
MAP - Rozvíjení strategického plánování plánování a podpora spolupráce a partnerství v území.
ve školství a rozvíjení znalostí a
Naplánování a realizace vzdělávacích aktivit spojených se Odbor regionálního
2018-2021
kompetencí pedagogických i
sdílením dobré praxe (ředitelé škol, speciální
rozvoje
nepedagogických pracovníků
pedagogové, učitelky MŠ, ekonomové škol, …) na úrovni
ORP Bílovec. (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) ORP
Bílovec.(volnočasových) a soukromých institucí s
důrazem na uplatnění v reálném životě.
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

Záměr

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Připraveno k
realizaci

2020

2 000 000 Kč

2021

0 Kč

projektová
příprava studie

2020

0 Kč

2021

0 Kč

projektová
příprava studie

Připraveno k
realizaci

2020

0 Kč

2021

1 050 000 Kč

Zahrada
splněno,
příprava
záměru

2020

50 000 Kč

2021

460 000 Kč

Záměr

2020

0 Kč

2021

0 Kč

500 000 Kč/organizace, předpoklad
Záměr
financování z dotace MŽP

2020

500 000 Kč

2021

250 000 Kč

(financování z dotace OP VVV,
95%)

2020

75 000 Kč

2021

75 000 Kč

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

C1.1.3

Vybudování dopravního hřiště

Rozpracování záměru, rozhodnutí o realizaci/nerealizaci,
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.
Realizace dílčích aktivit zaměřených na dopravní výchovu.

Odbor investic a
údržby majetku,
Odbor regionálního
2019-2025
rozvoje, Odbor
dopravy a silničního
hospodářství, Školy

3 000 000 Kč

C1.1.4

Rekonstrukce stávajících prostor pro výuku praktických
Areál praktických činností ZŠ TGM (dílny, činností (tzv. dílen), přístavba venkovní učebny s
pěstitelské práce) – od virtuální reality nářaďovnou pro pěstitelské práce, příprava pozemku pro
zpátky na zem
pěstitelské práce, úprava zeleně kolem venkovní učebny
a další související práce.

Odbor investic a
údržby majetku,
2019-2027
Odbor regionálního
rozvoje (dotace)

15 000 000 Kč

akce podmíněna získáním dotace,
předpoklad financování z IROP)

C1.1.5

Blíže ke hvězdám - ZŠ TGM
(rekonstrukce půdních prostor)

Odbor investic a
Rekonstrukce půdních prostor, vybavení prostor
údržby majetku,
multimediální technikou (včetně kvalitního ozvučení) a
Odbor region
technikou pro pozorování astronomických objektů a jevů. (dotace)álního
rozvoje

10 000 000 Kč

(akce podmíněna získáním dotace) Záměr

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

Vybudování venkovní učebny v atriu školy, bude sloužit k
výuce především badatelských, přírodovědných,
řemeslných předmětů. Možno využívat i pro výuku
ostatních předmětů a v odpoledních hodinách i pro
zájmové vzdělávání. Nutná úprava sociálního zařízení, s
vybudováním bezbariérové části (5 mil. Kč).
Jako součást budovy vybudovat výtah pro handicapované
(2 mil. Kč).
Další související práce.

Odbor investic a
údržby majetku,
2019-2027
Odbor regionálního
rozvoje (dotace)

7 000 000 Kč

(akce podmíněna získáním dotace)

Zastřešení terasy, Revitalizace zahrady

Odbor investic a
údržby majetku,
2019-2027
Odbor regionálního
rozvoje

600 000 Kč

Zastřešení terasy (600 tis. Kč),
Revitalizace zahrady (100 000 Kč)

C1.1.6

Termín

2020-2027

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Název aktivity

C1.1.7

DDM - Zastřešení terasy, Revitalizace
zahrady

C1.1.8

Výuka tělesné výchovy ZŠ Komenského

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

Odbor investic a
údržby majetku,
2021-2027
Odbor regionálního
rozvoje

500 000 Kč

C1.1.9

Přírodní zahrady

Vybudování přírodních zahrad u škol, DDM, např. u
DDM, MŠ Bravinné, MŠ Lubojaty a další

Odbor regionálního
2020-2023
rozvoje, školy, DDM

1 500 000 Kč

Pozn. k rozpočtu

Poznámka

projektová
příprava

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

C1.2.1

MAP - Podpora vzniku nových
zájmových a neformálních aktivit pro
děti a žáky

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
Odbor regionálního
finanční gramotnosti, digitální gramotnosti a bezpečnosti
2018-2021
rozvoje
na internetu, realizace mimoškolních aktivit k rozvoji
kompetencí (různé soutěže apod.). Realizace aktivit
prostřednictvím projektu MAP II (Místní akční plán
rozvoje vzdělávání) ORP Bílovec.

3 600 000 Kč

Realizace
probíhá
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

C1.2.2

C1.2.3

Název aktivity

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

Termín

Odborná setkávání s rodiči, pořádání
aktivit pro rodiče s dětmi pod vedením
odborníků, organizace komunitních
osvětových setkávání

Odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti
externích odborníků především z oblasti psychologie,
pedagogiky a speciální pedagogiky.
Projektové dny. Komunitně osvětové vzdělávání.
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.

ZŠ a MŠ TGM, ZŠ a
MŠ Komenského,
DDM

2019-2021

Podpora dobrovolnictví

Navázání spolupráce s dalšími organizacemi ohledně
výkonu dobrovolnictví na území města. Podpora role
koordinátora dobrovolnických činností a aktivit, podpora
Dům dětí a mládeže
dobrovolnictví městem. Zřízení databáze dobrovolníků.
2019-2027
Bílovec
Přínosem je oživění města, aktivizace občanů, úspora
výdajů města, zvýšení pocitu sounáležitostí spoluobčanů,
budování komunity, aktivizace seniorů.

Pozn. K termínu

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

50 000 Kč

2021

50 000 Kč

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Realizace
probíhá

2020

100 000 Kč

2021

1 000 000 Kč

Průběžná
realizace

2020

5 000 Kč

2021

5 000 Kč

9 125 000 Kč

Domov pro seniory - 3 132 000,- (z
toho dotace MPSV 3 145 000,-Kč)
Odlehčovací služba - 440 000,(dotace MPSV 482 000,-Kč)
Realizace
Osobní asistence - 64 000,- (z toho
probíhá
dotace MPSV 990 000,-Kč)
Senior taxi - 385 000,CSS-Ostrava z rozpočtu města- 50
000,-Kč

2020

5 600 000 Kč

2021

5 600 000 Kč

1 124 000 Kč

spolufinancování z dotace MPSV

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

100 000 Kč

100 000 Kč / 2 roky 4 000 000 Kč/ 2
roky
Realizace
Realizace projektu Šablony II.
probíhá
(dotace MŠMT, 500 000 Kč).

2020

Realizace
probíhá

Poznámka

Opatření C1.3: Podpora celoživotního vzdělávání a alternativních forem vzdělávání

C1.3.1

Vzdělávání školou (ne)končí

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

2019-2027

100 000 Kč

100 000 Kč/rok

PRIORITA C2: 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.

Dotazníkové šetření v rámci
komunitního plánování

Při tvorbě nového komunitního plánování bude
provedeno dotazníkové šetření v obcích, které jsou na
území přenesené působnosti (PÚ II.). Cílem
Organizační složka
dotazníkového šetření je zjistit zájem o jednotlivé typy
DPS a DS, odbor
sociálních služeb v kontextu demografického vývoje.
sociální
Vyjednávat s vedením obcí, jejímž občanům poskytuje
město Bílovec sociální služby o podílení se na financování
poskytnuté péče.

C2.1.2

Podpora sociálních služeb na území
města a jeho místních částí

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.

C2.1.3

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

C2.1.1

Organizační složka
„Sociální zařízení
města Bílovce“

2020-2027

2018-2027

Odbor regionálního
2018
rozvoje

5 000 Kč

mandatorní
výdaje

Splněno
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

C2.1.4

Odpovědný
subjekt

Název aktivity

Popis aktivity

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.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
Odbor sociálních
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
věcí, nezisková
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím organizace
• 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.

Termín

2019-2027

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

Poznámka

240 000 Kč

předpokládána dotace MPSV

Příprava
záměru

p. Němcová

2020

120 000 Kč

2021

120 000 Kč

Opatření C2.2: Rozvoj sociální infrastruktury a služeb s ohledem na vývoj ve společnosti a demografické změny.
C2.2.1

Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro
sociální bydlení

Přestavba objektu na bytový dům pro sociální bydlení.
Vytvoření 2 bytů o velikosti 3+kk a 4 byty o velikosti 1+kk Odbor regionálního
2018-2019
s celkovým počtem 16 lůžek. Každá bytová jednotka bude rozvoje
mít vlastní sociální zázemí a kuchyňský kout.

9 400 000 Kč

spolufinancování z dotace IROP

Splněno

C2.2.2

Stavební úpravy objektu č.p. 638 pro
sociální bydlení

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.

10 300 000 Kč

spolufinancování z dotace IROP

Pozastaveno

2020

500 000 Kč

2021

500 000 Kč

C2.2.3

Vybudování bezbariérových chodníků v areálu domova
pro seniory na ul. Opavská, umožnění klientům
Cvybudování bezbariérových chodníků v
bezbariérový přístup do parku okolo objektu domova pro Odbor regionálního
areálu domova pro seniory na ul.
2021-2023
seniory na ul. Opavská, pořízení laviček. Úpravy prostor či rozvoje
Opavská
venkovního prostředí sociálních služeb ve smyslu
odstraňování architektonických bariér.

500 000 Kč

realizace podmíněna získáním
dotace, předpoklad
spolufinancování z dotace MSK
(max. 50%).

Záměr

2020

0 Kč

2021

250 000 Kč

Odbor regionálního
2019-2020
rozvoje

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

C2.3.1

C2.3.2

Medializace sociálních služeb

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
Organizační složka
oddělení následné péče Bílovecké nemocnice. Pravidelně
„Sociální zařízení
dochází k aktualizaci webových stránek organizační
města Bílovce“
složky, tisk propagačních materiálů (k registrovaným
sociálním službám) články do měsíčníku Bílovecký
zpravodaj. O změnách v sociální oblasti jsou pravidelně
informováni předsedové osadních výborů.

2018-2027

20 000 Kč

Opakovaně realizováno v každém
kalendářním roce

Realizováno

2020

20 000 Kč

2021

20 000 Kč

Opatření Katalog sociálních služeb

Vytvoření nástroje pro zvýšení informovanosti o
možnostech řešení složitých životních situací, dostupných
sociálních službách a návazných aktivitách dostupný
všem skupinám občanů.
Odbor sociálních
• Webová aplikace poskytovatelů sociálních služeb
věcí
Zvýšení informovanosti občanů a propagace jednotlivých
služeb a aktivit. Cílem pracovní skupiny pro komunitní
plánování je vydání katalogu sociálních služeb.

2020-2021

0 Kč

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

Záměr

2020

0 Kč

2021

0 Kč

2019-2027

75 000 Kč

15 000 Kč/2 roky

Průběžná
realizace

2020

2021

15 000 Kč

Opatření C2.4: Podpora spolupráce organizací a spolků působících v sociální oblasti.
C2.4.1

Konference sociálních služeb

Organizovat pravidelné setkání zástupců samospráv ORP Organizační složka
s poskytovateli sociálních služeb s cílem informovat o
DPS a DS, odbor
možnostech v této oblasti.
sociální
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

Název aktivity

C2.4.2

Město Bílovec podporuje také organizace, které nabízí
potřebné služby občanům (např. Centrum sociálních
Rozvíjení spolupráce organizací a spolků
služeb Ostrava, Strom života, Adra, Mobilní hospic,
Odbor sociálních
působící ve městě a jeho místních
Renarkon aj. a také podporuje občany se zdravotními
věcí
částech
problémy a pomáhá jim se začleněním do společenského
života např. Klub seniorů, Svaz tělesně postižených, aj.)

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

Termín

Pozn. K termínu

2018-2027

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

275 000 Kč

275 000 Kč/rok

Průběžná
realizace

2020

275 000 Kč

2021

275 000 Kč

Průběžná
realizace

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Záměr

2020

10 000 Kč

2021

20 000 Kč

Průběžná
realizace

2020

25 000 Kč

2021

25 000 Kč

Poznámka

PRIORITA C3: ZDRAVOTNICTVÍ, Specifický cíl: Podporovat dostupnost zdravotní péče na území města vč. podpory prevence a zdravého životního stylu.
Opatření C3.1: Podpora stávajících zdravotnických služeb, dostupnosti a potřebné kapacity zdravotnických služeb.

C3.1.1

Podpora zdravotnických služeb

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.

Odbor financí,
odbor investic a
údržby majetku
města

2018-2027

(dle potřeby)

Opatření C3.2: Podpora preventivních programů podporujících zdravý životní styl a zvyšování informovanosti občanů o zdravotních službách.
C3.2.1

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ

12ti denní ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně ZŠ.

Odbor regionálního
2018
rozvoje

646 000 Kč

spolufinancování z dotace MSK

Splněno

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.

C4.1.1

SOS náramky pro seniory

Poskytnout seniorům žijících sami zdarma SOS náramky
tak, aby tito mohli v případě potřeby ihned přivolat
pomoc. Senior by měl náramek zapůjčen bezplatně, sám Městská policie
by hradil pouze náklady na provoz náramku. Podrobně
informovat občany o možnostech.

2019-2020

100 000 Kč

Opatření C4.2: Rozvoj programů prevence kriminality.

C4.2.1

Preventivní přednášky a besedy s
cílovými skupinami

Návštěvy škol, mateřských škol, klubů, spolků –
přednášky, besedy s dětmi, mládeží, učiteli, seniory.
Policie ČR, Městská
Pravidelná setkání strážníků MP s vybranými skupinami
policie, Základní
2018-2027
občanů, zejména se školní mládeží, seniory. Besedu
školy
doplnit předáním „manuálu“ popisujícího základní zásady
prevence.

C4.2.2

Osvěta

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

2018-2027

Průběžná
realizace

2020

0 Kč

2021

0 Kč

C4.2.3

Aktualizovat program prevence
kriminality

Aktualizovat program prevence kriminality dle moderních Odbor regionálního
2019-2027
přístupů s širším zapojením zainteresovaných subjektů. rozvoje

Průběžná
realizace

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Záměr

2020

35 000 Kč

2021

35 000 Kč

Min. jedna
aktivita
realizována

2020

100 000 Kč

2021

100 000 Kč

Starosta

25 000 Kč

25 000 Kč/rok

Opatření C4.3: Opatření pro zvýšení bezpečnosti na území města.
C4.3.1

Mobilní aplikace zmapuj to

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

Městská policie

C4.3.2

Realizace akcí navržených v rámci
programu prevence kriminality

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

Odbor regionálního
rozvoje ve
2019-2027
spolupráci s
Městskou policií

1 000 000 Kč

C4.3.3

Vytvoření Koncepce Městské policie

Zajištění činností MP v souladu s koncepcí

Městská policie,
RM, ZM

0 Kč

2020-2021

2019

70 000 Kč

předpoklad spolufinancování z
dotace MV ČR

Splněno

Opatření C4.4 Podpora informovanosti občanů v oblasti ochrany obyvatelstva
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

C4.4.1

Název aktivity

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

Informační manuál

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

2018-2019,
2020Manažer krizového 2021,2022řízení města
2023, 20242025, 20262027

Termín

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

5 000 Kč

5 000 Kč/rok

Průběžná
realizace

2020

5 000 Kč

2021

5 000 Kč

Poznámka

PRIORITA C5: BYDLENÍ, Specifický cíl: Rozvíjet udržitelnou politiku bydlení a zvyšovat tak atraktivitu a dostupnost bydlení
Opatření C5.1: Rozvoj bytové politiky města.
C5.1.1

Oslovení developerů

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

Vedení města

2018-2027

0 Kč

Průběžná
realizace

2020

0 Kč

2021

0 Kč

2019-2027

0 Kč

Průběžná
realizace

2020

0 Kč

2021

0 Kč

2020

1 000 000 Kč

2021

1 000 000 Kč

2020

0 Kč

2021

0 Kč

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Opatření C5.2: Rozvíjení nabídky dostupného bydlení pro specifické cílové skupiny.
C5.2.1

Vydefinování specifických cílových
skupin podporovaných ze strany města
a nastavení podmínek podpory bydlení

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

TÉMATICKÁ 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.

D1.1.1

Rozvoj propagace kulturních aktivit na
území města

Zajištění podpory kulturních aktivit jednotlivých subjektů Kulturní centrum
podporovaných z rozpočtu města odpovědným odborem, Bílovec, Odbor
včetně finanční podpory provozovatele městských kin.
vnitřních věcí

Rozdělení financí mezi odbor
vnitřních věcí (400 tis. Kč) a
Průběžně
Kulturní centrum Bílovec (600 tis.
realizováno
Kč) dle přerozdělení aktivit k plnění
(bez provozních nákladů).

2018-2027

1 000 000 Kč

2020-2022

0 Kč

Záměr

2019

15 000 Kč

Splněno

mandatroní
výdaje

Opatření D1.2: Koncepční rozvoj kulturní scény.

D1.2.1

D1.2.2

Vytvoření kulturní koncepce města

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 zrevidována organizační struktura zajištění oblasti
kultury ze strany města.

Vytvoření naučné Bílovecké stezky

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

Kulturní centrum
Bílovec, Kulturní
komise, Odbor
vnitřních věcí

Opatření D1.3: Zajištění koordinace kulturních aktivit.

D1.3.1

Centrální koordinátor kulturních akcí

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

Kulturní centrum

2018-2027

Splněno
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

Název aktivity

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

Termín

D1.3.2

Zefektivnění využívání městských
prostor pro konání akcí

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.

Kulturní centrum
Bílovec

2019-2022

Pozn. K termínu

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

20 000 Kč

Průběžná
realizace

2020

20 000 Kč

2021

20 000 Kč

2020

0 Kč

2021

200 000 Kč

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

Poznámka

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

D1.4.1

Zajistit komplexní opravu KD v Bílovci
včetně exteriérů, rekonstrukce
restaurace

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.

Odbor investic a
údržby majetku
města a Kulturní
centrum

2019-2025

5 000 000 Kč

Příprava
záměru,
Realizace
drobných
stavebních
úprav

D1.4.2

Kino Radost rekonstrukce
elektroinstalace

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu kina Radost
včetně výměny osvětlení.

Odbor investic a
údržby majetku

2020-2023

800 000 Kč

Připraveno k
realizaci

2020

0 Kč

2021

800 000 Kč

D1.4.3

Kino Radost výměna sedaček

Výměna sedaček v kině Radost včetně výměny
podlahových krytin a výmalby.

Odbor regionálního
2021-2027
rozvoje

2 000 000 Kč

předpoklad spolufinancování z
dotace Státního
fondu české kinematografie

Připraveno k
realizaci

2020

0 Kč

2021

0 Kč

D1.4.4

Digitalizace letního kina

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

Odbor regionálního
2019-2027
rozvoje

800 000 Kč

předpoklad spolufinancování z
dotace Státního fondu české
kinematografie

Připraveno k
realizaci

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Náklad na zpracování znaleckého
posudku, ocenění nákladů

Zpracována
projektová
dokumentace
2020
na výstavbu SC,
příprava
záměru

10 000 Kč

2021

10 000 Kč

Zpracování
projektové
dokumentace
(zámek)

2020

0 Kč

2021

0 Kč

2020

175 000 Kč

2021

2 000 000 Kč

2021

100 000 Kč

D1.4.5

Společenské centrum Lubojaty
O Aktivitě bylo členy PS hlasováno,
aktivita byla podpořena 0 hlasy.

D1.4.6

Vytvoření prostoru pro společenské
akce do 100 osob

Rozhodnout o možných variantách řešení:
-Vybudování společenského centra pro místní část
Lubojaty včetně rekonstrukce stávající budovy šaten,
provedení přípojek a ČOV. Existuje projektová
dokumentace na vybudování Společenského centra
Lubojaty vč. ČOV. Odhadovaná částka je 20 000 000 Kč
dle PD.
-Odkup soukromé budovy č.p. 39, která by potřebovala
rekonstrukci.
-Oprava a celková rekonstrukce objektu č.p 46 (šatny u
hřiště) v sousedství školy.
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.

Odbor regionálního
2019-2027
rozvoje

10 000 Kč

Kulturní centrum
Bílovec, Odbor
regionálního
rozvoje

250 000 Kč

2019-2025

projektová
příprava

v roce 2018
projektová
příprava
v roce 2018
projektová
příprava

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.
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.

D2.1.1

Výstavba šaten pro sportovce a
související infrastruktury na ul.
Ostravská

D2.1.2

Úprava veřejného prostranství pro
Vytvoření volnočasové plochy pro děti a mládež, umístění
Odbor regionálního
trávení volného času vč. workout hřiště tzv. work-out prvky a relaxační plochy pro všechny
2019-2021
rozvoje
(území bývalého koupaliště)
věkové kategorie, úprava zeleně.

D2.1.3

Rozvoj infrastruktury pro cykloturistiku

D2.1.4

Přesun B 3.3.25

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

Školní sportovní
klub

2018-2019

Odbor regionálního
2021-2022
rozvoje

25 000 000 Kč

2 350 000 Kč

100 000 Kč

24 000 000 Kč, 1 000 000 Kč
vybavení, dotace MŠMT, příspěvek Splněno
města 9,3 mil. Kč

Projektová příprava: 350 000 Kč
Výstavba: 2 000 000 Kč

Zpracována
projektová
dokumntace
(chodníky, VO,
parkoviště)
Záměr, aktivita
má návaznost
na Generel
dopravy

projektová
příprava studie
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

Odpovědný
subjekt

Název aktivity

Popis aktivity

Termín

D2.1.5

Skatepark

Vypracovaní projektu a realizace skateparku pro
volnočasové aktivity místních skateboardistů, inlinerů a
bikerů, zpracování projektové dokumentace a samotná
realizace.
Odbor regionálního
2021-2027
Přínosem je vytvoření sportoviště, které v Bílovci chybí, v rozvoje
minulosti zde bylo a bylo bez náhrady zrušeno. Skatepark
umožňuje popularizaci pohybu i pro cílové skupiny
mladých, které se nyní sportem nezabývají.

D2.1.6

Obnova sportovních areáů (školních
hřišť, sportovišť, víceúčelových hřišť,
školních tělocvičena pod.) a související
infrastruktury

Obnova sportovních areálů (školních hřišť, sportovišť,
víceúčelových hřišť, školních tělocvičen apod.) a
související infrastruktury

Odbor vnitra, Odbor
regionálního
2020-2027
rozvoje (dotace)

D2.1.7

Rekonstrukce a modernizace
fotbalového areálu na ul. Ostravská

Rekonstrukce a modernizace fotbalového areálu na ul.
Ostravská pro potřeby návštěvníků

Školní sportovní
klub

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

Poznámka

Záměr

2020

2021

0 Kč

hledání
vhodného
umístění

Dle potřeb definovaných
správcem, předpoklad financování Záměr
z dotace MMR.

2020

příspěvek města max. 2 mil. Kč,
celkový rozpočet projektu dle
ekonomické varianty

Zpracována
projektová
dokumentace

2020

0 Kč

2021

2 000 000 Kč

dle částky vyčleněné
zastupitestvem

Průběžně
realizováno

2020

0 Kč

2021

0 Kč

5 400 000 Kč/rok

Průběžně
realizováno

2020

5 400 000 Kč

2021

5 400 000 Kč

mandatorní
výdaj

Pozn. k rozpočtu

4 000 000 Kč

2020-2027

2 000 000 Kč

0 Kč

2021

Opatření D2.2: Podpora sportovních aktivit.

D2.2.1

D2.2.2

Systém transparentního financování
sportu

Vytvořit obdobný dotační titul města podobný programu
MŠMT „Můj klub“, který bude přerozdělovat vyčleněné
finanční prostředky města ve výši stanovené ve
Odbor vnitřních
2019-2027
zpracovávané koncepci sportu. Zaměřeno na podporu
věcí, Finanční odbor
sportování občanů neorganizovaných ve sportovních
klubech.

Podpora sportovních aktivit ve městě

Podpora sportovních aktivit jednotlivých subjektů,
zajišťujících sportovní vyžití ve městě (sportovní kluby a
oddíly, tělovýchovné jednoty) prostřednictvím
odpovědného odboru. Podpora zahrnuje finanční přispění Odbor vnitřních věcí 2018-2027
města na činnost, provoz a údržbu areálů v majetku
města, sloužících ke sportovním účelům. Údržba
veřejných dětských koutků a hřišť.

5 400 000 Kč

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.

D3.1.1

Posouzení záměru na vytvoření
sportovně-společenského centra

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.

Vedení města

Realizace
záměru bude
vyplývat z
výsledku
analýzy
koncepce
kultury.

2022-2027

Opatření D3.2: Podpora nabídky volnočasových aktivit.

D3.2.1

Podpora tradičních aktivit podporujících EVVO a
regionální tradice, například, Den Země – Ekologie krajiny
a místa, kde žijeme, Masopust a sváteční dílny s rodiči – Odbor vnitřních
Volnočasové aktivity podporující EVVO a
Lidové tradice a jejich udržování, Jarní písňový festival,
věcí, DDM, Kulturní 2018-2027
regionální tradice
Martinský trh, Bílovecká padesátka, Rybářské závody
centrum Bílovec
„Setinská ploutev“, Odřivousův divadelní ochotnický
festival, Bílovecká laťka, Turistické závody a další.

D3.2.2

Město ze svého rozpočtu každoročně uvolňuje finanční
částku na podporu sportu a trávení volného času občanů
města jako podporu zdravého životního stylu. Vhodným
Podpora drobných volnočasových aktivit se jeví pravidelně občany informovat o všech možných
Odbor vnitřních věcí 2018-2027
aktivitách týkajících se dané problematiky
prostřednictvím komunikačních kanálů.
Přímé financování sportu.

Každoročně v období
příslušných svátků,
významných dnů a
prázdnin

230 000 Kč

230 000 Kč/rok

Průběžně
realizováno

2020

230 000 Kč

2021

230 000 Kč

mandatroní
výdaje

100 000 Kč

100 000 Kč/rok, 10 000 Kč
/jednotka

Průběžně
realizováno

2020

100 000 Kč

2021

100 000 Kč

mandatorní
výdaje

PRIORITA D4:CESTOVNÍ RUCH, Specifický cíl: Rozvíjet podmínky pro zvýšení návštěvnosti a atraktivnosti města
Opatření D4.1: Podpora aktivit zvyšujících návštěvnost a atraktivnost města.
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

Název aktivity

Popis aktivity

D4.1.1

Naučná pocitová stezka

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

Odpovědný
subjekt
Odbor investic a
údržby majetku
města

Termín

2020-2027

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

50 000 Kč

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

Záměr

2020

25 000 Kč

2021

25 000 Kč

2020

3 000 000 Kč

2021

0 Kč

2020

1 000 000 Kč

2021

1 000 000 Kč

Poznámka

Opatření D4.2: Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu.

D4.2.1

D4.2.2

D4.2.3

D4.2.4

D4.2.5

D4.2.6

Vytvoření expozice v podzemních
prostorách zámku

Regenerace MPZ Bílovec 2018

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

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

Odbor regionálního
2019-2020
rozvoje

Odbor regionálního
2018
rozvoje

6 000 000 Kč

5 152 000 Kč

684 000 Kč – zpracování projektové
dokumentace
1 902 000 Kč – vybudování
expozice
4 351 000 Kč – nezbytné stavební Realizace
úpravy
probíhá
Celkem 7 mil. Kč
předpoklad spolufinancování z
dotace Interreg ČR-SR.
Obnova fasády zámku vč. obnovy
okenních výplní:
4 918 000 Kč
Restaurování Pomníku osvobození
Splněno
s kašnou:
234 000 Kč
spolufinancování z dotace MK ČR

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

Průběžná realizace akcí obnovy a údržby kulturních
památek na území města Bílovce v souladu s Programem Odbor regionálního
2019-2027
regenerace MPZ Bílovec za podpory dotace z
rozvoje, ŘKF Bílovec
Ministerstva kultury ČR, MSK, IROP a dalších.

30 000 000 Kč

Postupná obnova větrného mlýna etapa 2018

Cílem aktivity je dosažení obnovy této ojedinělé
technické kulturní památky, a to provedením sanace a
Odbor regionálního
obnovy dřevěných prvků a konstrukcí mlýna, výměnou a
2018
rozvoje
doplněním lopatek (perutí), obnovou šindelové stěny a
střechy apod.

1 081 000 Kč

924 000 Kč, spolufinancování z
dotace MSK

Postupná obnova větrného mlýna

Obnova ojedinělé technické kulturní památky.
Rozpracování aktivit na léta 2019-2027 vedoucí k
případnému budoucímu zprovoznění kulturní památky.

Odbor regionálního
2020-2027
rozvoje

3 000 000 Kč

Další etapy 2019-2027 – 3 000 000
Kč (dohad)
Příprava
předpoklad spolufinancování z
záměru
dotace MSK, Norské fondy, IROP,
MSK

2020

50 000 Kč

2021

250 000 Kč

Postupná obnova zámecké ohradní zdi

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.

Odbor regionálního
2019-2027
rozvoje

10 000 000 Kč

etapizace
předpoklad spolufinancování z
dotace MSK, Norské fondy, IROP

2020

0 Kč

2021

600 000 Kč

Realizace akcí obnovy a údržby
kulturních památek na území města

Splněno

Zpracována
projektové
dokumetnace
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Aktualizace č. 1 PRMB 2018-2027, Akční plán na léta 2020-2021
AKČNÍ PLÁN 2020-2021
Číslo
aktivity

Název aktivity

D4.2.7

Revitalizace nemovitého kulturního dědictví a posílení
správy kulturního dědictví s ohledem na regionální rozvoj
s cílem propojit ochranu, obnovu a prezentaci památky za
podpory místních komunit, soukromého sektoru a místní
a regionální správy. Cílem je kulturní památku ochránit,
obnovit a také ji v maximální míře zpřístupnit veřejnosti
prostřednictvím osvětových aktivit a inovativních
způsobů prezentace ( pozn.: osvěta = kulturní, vzdělávací,
umělecká, vědecká apod., související s obnovou a
ochranou památky ).
Součástí aktivit je také technické vybavení památky a
prezentace kulturních statků.
Návrh využití zámku Bílovec ke společenským a
Postupná obnova zámku 1. PP, 1. NP po
Odbor regionálního
expozičním účelům a s tím spojené stavební úpravy.
2020-2027
podlahu 2. NP
rozvoje
Stavební úpravy budou zohledňovat využití k
společenským akcím menšího rozsahu, možnost instalace
expozic, přípravné kuchyně a nového sociálního zázemí.
Nejvýznamnějším zásahem bude obnova původního sálu
v 1. NP, vybouráním dělící příčky vznikne reprezentativní
prostor (multifunkční sál), který bude využíván pro
společenské aktivity komornějšího rázu, jako jsou
divadelní představení či přednášky, s kapacitou do 70
osob. K multifunkčnímu sálu lze předpokládat vznik
prostoru pro možnost občerstvení a informační prostory
pro navazující místnosti expozic. Dále lze předpokládat
obnovu výtahu, technických rozvodů, doplnění vytápění,
odvětrání, rozvod ZTI a elektroinstalace.

Popis aktivity

Odpovědný
subjekt

Termín

Pozn. K termínu

Rozpočet
celkem

Pozn. k rozpočtu

Připravenos Akční
Vl. Zdroje
t
plán 2020 2020

Akční
plán
2021

Vl. Zdroje
2021

40 000 000 Kč

předpoklad financování EHP
Norsko, IROP, MK ČR

Příprava
záměru

2020

500 000 Kč

2021

100 000 Kč

Splněno

2020

0 Kč

2021

0 Kč

Poznámka

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

D4.3.1

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

Celkem za rok - vlastní zdroje města (po odpočtu předpokládaných dotací)

2019

0 Kč

74 001 150 Kč

66 274 250 Kč

0 Kč
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