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1.

Úvod

1.1.Obecné informace o akčním plánu
Základní informace o akčním plánu, jeho významu, poslání, ale i o nakládání s ním, včetně rolí
jednotlivých aktérů, jsou nastíněny již ve strategické části dokumentu (Strategického plánu města). Pro
připomenutí jsou klíčové informace uvedeny i v této úvodní části.
Akční plán je důležitým dokumentem navazujícím na implementační část strategického plánu. Je
tvořen jednotlivými projektovými záměry/akcemi, směřujícími k rozvoji města a představuje tak
operativní nástroj řízení realizace strategického plánu.
Vedle akčního plánu má město založen tzv. Zásobník projektů, které nejsou z různých důvodů zatím
zařazeny do akčního plánu (např. z důvodu nedostatku finančních prostředků, prozatím nízké míry
připravenosti, aktuálnosti či potřebnosti, neexistence dotačního nástroje apod.) s tím, že v případě
změny situace - například vypsání dotačního titulu či zvýšené potřeby řešit předmět projektu, případně
posunu priorit města, mohou být v rámci aktualizace přesunuty ze zásobníku do akčního plánu.
K tomuto posunu dochází i bez nahodilých či vnějších příčin v čase prostě tím, že projekty akčního plánu
jsou postupně realizovány a záměry ze zásobníku tak postupně dostávají na prioritě, stávají se součástí
akčního plánu a dochází i na jejich realizaci.

1.2.Příprava akčního plánu, resp. zásobníku projektů
Paralelně s tvorbou implementační části strategického plánu byly ze strany města shromažďovány
projektové záměry, jež jsou součástí tohoto akčního plánu (případně zásobníku projektů) a jež jsou
faktickým a hmatatelným naplněním priorit města formulovaných v návrhové části strategického
plánu.
Jedná se však o permanentní proces. V průběhu dalších let, na která je Strategický plán města Police
nad Metují vytvářen, tak budou další záměry shromažďovány, projednávány a zpracovávány podle
potřeb města. K navrhování dalších projektů bude docházet v rámci běžných činností města a jeho
úřadu, jako jsou zasedání zastupitelstva a rady města a jejich orgánů (komisí, výborů), výkon práce
odborů MěÚ ad. Dále mohou projektové záměry vznikat například při aktualizaci územního plánu či
z iniciativy místních aktérů.

1.3.Struktura informací obsažených v akčním plánu
Jednotlivé projekty jsou pak přímo v akčním plánu popsány v tzv. kartách projektů, udávajících jejich
základní (předpokládané) charakteristiky. Projekty jsou v akčním plánu řazeny dle jednotlivých
prioritních os a opatření a je tak zřejmá linka mezi realizací projektu a jeho příspěvkem k plnění cílů
prioritní osy, resp. k dosahování očekávaných výstupů a výsledků.
Realizace projektů nebude probíhat současně, ale postupně dle možností města (finančních,
personálních, technických ad.), proto jsou v akčním plánu seřazeny s uvedením předpokládaného roku
realizace s tím, že by měly být naplňovány nejdříve projekty pro město aktuálně nejdůležitější a
nejpotřebnější.
Akční plán implementace strategického plánu tak představuje přehled zásadních projektových záměrů,
které mají přispět k rozvoji města v krátkodobém horizontu (přibližně 1- 3 roky) a zároveň je nástrojem
průběžného řízení implementace Strategického plánu.
Akční plán
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Akční plán realizace jednotlivých prioritních os strategického plánu je zpracován do podoby tabulky,
která v záhlaví obsahuje vždy název a číslo prioritní osy a formulaci jejího strategického cíle, ke kterému
se projektové záměry/aktivity akčního plánu váží a k jehož plnění bezprostředně přispívají.
Každý projekt/aktivita má v akčním plánu zpracovánu tzv. kartu projektu, osahující základní informace
o něm, konkrétně:
–

Číslo projektu/aktivity – v kartách projektů je zavedeno číslování tak, aby byl každý
projekt/aktivita jednoznačně identifikovatelný s prioritní osou (první číslice), oblastí
(druhá) a opatřením (třetí číslice). Poslední číslice pak patří vlastnímu projektu/aktivitě a
odpovídá pořadí, v jakém je uveden v tabulce.

–

Název projektu, případně popis aktivity: projekty, resp. aktivity je třeba v akčním plánu
jednoznačně identifikovat. Z toho důvodu je součástí jejich karty buď název (v případě, že
je znám, např. když vychází z označení stavebního projektu/dokumentace) nebo stručný
popis projektu tak, aby bylo zcela jasné, o jakou konkrétní aktivitu/akci, případně vč.
identifikace konkrétní lokality ve městě, se jedná.

–

Stav připravenosti – tato část karty projektu poskytuje informace o rozpracovanosti
projektového záměru. Je zde naznačena fáze přípravy, v jaké se nachází, např. zda se jedná
pouze o záměr, nebo zda již byla vytvořena studie, která jej blíže popisuje či zda se jedná o
zavedenou aktivitu, ve které bude pokračováno. Dalšími milníky může být zpracovaná
projektová dokumentace, vydané územní rozhodnutí, stavební povolení apod.

–

Nositel/zodpovědnost – v této části karty projektu je uveden konkrétní garant projektu.
Tedy útvar, případně osoba či organizace, která projekt buď přímo realizuje, nebo je
pověřena mediační či jinou činností ústící v jeho úspěšnou realizaci a garantující tak
příspěvek projektu k dosahování cílů strategického plánu. Mnohdy se jedná o úvar
v organizační struktuře města či jím zřízenou organizaci. Stejně tak ale může být garantem
i subjekt či osoba mimo úřad a samosprávu. Vysvětlení užitých pojmů a zkratek: STA –
starostka, MSTA – místostarosta, Vedení města – kancelář starostky, IMŽP – odbor investic,
majetku a životního prostředí, FSO – finančně správní odbor, SOC – odbor sociální, CKV –
centrum kultury, vzdělávání a sportu Pellyho domy.

–

Termín realizace – jedná se o předpokládaný údaj identifikující čas realizace
projektu/aktivity (tedy nikoli přípravy, zahájení apod.). Přestože je v této fázi orientační, je
nezbytný jednak pro včasnou realizaci přípravných prací, ale i pro provazování záměru
s dalšími klíčovými dokumenty města (rozpočet, rozpočtový výhled apod.), resp. celou jeho
investiční a rozpočtovou politikou. V případě víceletých projektů je nezbytné uvést
přinejmenším roky jeho realizace. Pokud je to reálné, je vhodné uvést i měsíce realizace,
zvláště u krátkodobých projektů/aktivit.

–

Předběžné náklady – jsou uváděny v tisících Kč a představují orientační (předpokládaný)
finanční objem projektového záměru. Obvykle se jedná o odhad nákladů stanovený
expertním odhadem či na základě zkušenosti s obdobnými projektovými záměry. V případě
projektů/aktivit v pokročilé fázi přípravy, kde jsou již k dispozici skutečné (položkové)
rozpočty, je vhodné uvést je s co největší mírou přesnosti. Uvádí se celkové předpokládané
náklady akce, tedy i se zahrnutím vedlejších nákladů (např. přípravných). Naopak případné
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dotace a zdroje financování zde zvažovány nejsou, ty jsou řešeny v dalším poli karty
projektu.
–

Možné zdroje financování – v poslední části karty projektů je vhodné již zvažovat
potenciální zdroj financování. S ohledem na efektivitu výdajů a hospodárné nakládání s
omezenými prostředky města, je vhodné naznačit i případné možnosti financování
z externích zdrojů (dotace evropské či národní, případně rozpočty jiných subjektů,
sponzorské financování, PPP projekty apod.).
Je třeba mít na paměti, že s jedná skutečně o prvotní „nasměrování“ úvah o zdrojích
financování, v žádném případě o jejich jednoznačnou a konečnou identifikaci. To není
možné na straně jedné z důvodu nejistoty o podobě dotačních nástrojů, jež se prakticky
permanentně mění, na straně druhé pak z důvodu často nejasných parametrů
projektu/aktivity a tak nemožnosti stanovit, zda daný projekt/aktivita splní podmínky
příslušného dotačního titulu či nikoli. Jedná se tak pouze o prvotní nástin s tím, že každou
akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně.

Akční plán je dynamickým dokumentem, tedy dokumentem, s nímž je neustále pracováno, jež podléhá
monitoringu plnění a hodnocení vazby na strategický plán a realizaci příspěvku jednotlivých akcí
k dosahování jeho cílů. V rámci práce s akčním plánem (monitoring, hodnocení) je tak např. vhodné
zaznamenat, které záměry již byly naplněny. Dále je potřeba sledovat, zda například není naplňování
některých záměrů opomíjeno a zpožďováno.
Stejně tak se jedná o dokument, který je v pravidelných i nepravidelných intervalech aktualizován,
doplňován a upřesňován tak, aby zůstala zachována jeho hlavní funkce - tedy aby byl stále aktuálním
a s dalšími dokumenty a politikami města provázaným nástrojem implementace strategického plánu.

Akční plán
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2.

Aktivity akčního plánu

2.1.

Přehled priorit, oblastí a opatření strategického plánu města

S ohledem na fakt, že akční plán a jeho jednotlivé součásti (aktivity/projekty) jsou bezprostředně
navázány na návrhovou část strategického plánu, jeho strukturu, priority a opatření a vzhledem
k tomu, že jednotlivé projekty v akčním plánu bezprostředně přispívají k plnění jednotlivých
specifických cílů strategického plánu, je na úvod zařazena přehledná tabulka jeho priorit a opatření.
Tabulka: Přehled priorit, oblastí a opatření strategického plánu
Priorita

1. Sociokulturní
život města

2. Hospodářský
rozvoj města

Oblast
1.1.1

Sportovní a volnočasové aktivity

1.1.2

Kulturní a společenský život města

1.1.3

Podpora činnosti spolků a dalších NNO

1.2 Veřejné
služby

1.2.1

Sociální služby

1.2.2

Školství

2.1 Podpora
podnikání a
zaměstnanosti

2.1.1

Podnikatelská infrastruktura

2.1.2

Spolupráce města se zaměstnavateli

2.1.3

Sladění nabídky a poptávky a na trhu práce

2.2.1

Propagace v oblasti cestovního ruchu

2.2.2

Zlepšení nabídky v oblasti cestovního ruchu

3.1.1

Zlepšení kvality ovzduší

3.1.2

Zátěže na území města

3.1.3

Ekologické vzdělávání

3.1.4

Opatření v krajině

3.1.5

Odpadové hospodářství

3.1.6

Dobudování sítí technické infrastruktury

1.1 Kultura, sport
a volný čas

2.2 Cestovní ruch

3.1 Životní
prostředí

3. Kvalitní život
ve městě
3.2 Doprava

Akční plán

3.2.1 Zlepšení stavu místních komunikací a parkování
3.2.2 Podpora rozvoje a využití udržitelných forem
dopravy
3.2.3 Bezpečnost dopravy
3.3.1

Podporované bydlení

3.3.2

Dostupné bydlení ve městě

3.4.1

Řešení ve veřejném prostoru

4.1.1

Efektivní a strategické řízení města

4.1.2

Otevřený úřad

4.2 Vnější funkce
a vztahy města

4.2.1

Partnerství a spolupráce města

4.2.2

Posilování vnějších funkcí města

4.3 Bezpečnost

4.3.1

Bezpečnost ve městě

3.3 Bydlení

4.Správa města
a bezpečnost

Opatření

3.4 Veřejný
prostor
4.1 Efektivní a
otevřená správa
města
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2.2.

Přehled projektových záměrů/aktivit v jednotlivých prioritních osách

2.2.1. Prioritní osa 1: Sociokulturní život města
Strategický cíl PO1: Město nabízející bohaté možnosti využití volného času a kvalitní veřejné služby
Číslo
aktivity

Stav
připravenosti

Aktivita/projekt

Nositel/
zodpovědnost

Termín
realizace

Předběžné náklady
(v tis. Kč)

Možné zdroje
financování*

Opatření 1.1.1 Sportovní a volnočasové aktivity
1.1.2.1

Rekonstrukce velkého bazénu, fólie, doplnění
koupaliště, skluzavky atd.

Investiční záměr

IMŽP

2018

2500

Rozpočet města

1.1.2.2

Pellyho park - herní prvky, dětská hřiště

Investiční záměr

IMŽP

2019

750

Rozpočet města

1.1.2.3

Nafukovací hala - víceúčelové hřiště

Investiční záměr

MSTA, IMŽP

2020

9500

Rozpočet města

1.1.2.4

Oprava atletické dráhy

Investiční záměr

IMŽP

2019

800

Rozpočet města

1.1.2.5

IN- LINE dráha v prostoru bývalé skládky za
benzinovou pumpou

Investiční záměr

IMŽP

2020

500

Rozpočet města

Záměr

CKV

2016 - 2020

V realizaci,
pokračovat

Vedení města

2016 - 2020

1.1.2.6
1.1.2.7

Podpora vzdělávání trenérů, instruktorů
převážně mládeže, vedoucích kroužků
Propagace činnosti sportovních klubů
(např. Polický měsíčník, ZŠ - nábory)

Bez zásadních
finančních nároků
Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města
Rozpočet města

Opatření 1.1.2 Kulturní a společenský život města
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3

Sedačky v Kolárově divadle
(výměna, rekonstrukce)
Kvalitní propagace kulturních událostí
(měsíčník, rozhlas, internet)
Rozšíření nabídky kulturního a společenského
vyžití ve městě pro různé (zejména mladší)
věkové skupiny

Akční plán

Investiční záměr

IMŽP

2020

2000

Rozpočet města

V realizaci,
pokračovat

Vedení města

2016 - 2020

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města

Záměr

Vedení města,
CKV

2016 - 2020

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města
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Opatření 1.1.3 Podpora činnosti spolků a dalších NNO
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3

Revize, zkvalitnění a zvýšení transparentnosti
městského grantového systému podpory
činnosti spolků a neziskových organizací
Kvalitní propagace činnosti spolků a NNO
(Polický měsíčník, rozhlas, internet ad.)
Podpora spolkům a dalším NNO při zajištění
externích prostředků (dotací) na jejich činnost

Záměr

Vedení města

2016

V realizaci,
pokračovat

Vedení města

2016 - 2020

Záměr

Vedení města

2016 - 2020

Bez zásadních
finančních nároků
Bez zásadních
finančních nároků
Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města
Rozpočet města
Rozpočet města

Opatření 1.2.1 Sociální služby
1.2.1.1

Rozšíření domu s pečovatelskou službou
JAVOR

1.2.1.2

Zvedení nástrojů práce s dobrovolníky a využití
existujícího potenciálu dobrovolnictví

Investiční záměr

IMŽP, SOC

2020

11500

Rozpočet města,
příp. dotace
(IROP, MPSV)

Záměr

Vedení města

2016 - 2020

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města

Opatření 1.2.2 Školství
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3

Rekonstrukce ZUŠ
ZŠ - Rekonstrukce a vybavení odborných
učeben
ZŠ - Regulace topení v celé škole, úprava
rozvodů topné vody v kotelně

Investiční záměr

IMŽP, FSO

2017 - 2018

26000

Rozpočet města

Investiční záměr

IMŽP, FSO

2018

6000

Rozpočet města,
IROP

Investiční záměr

IMŽP

2017

1560

Rozpočet města

1.2.2.4

ZŠ – Výměna kotlů, kogenerace

Investiční záměr

IMŽP

2020

1700

Rozpočet města

1.2.2.5

ZŠ - Rekonstrukce soc. zařízení na 1. stupni

Investiční záměr

IMŽP

2018

1500

Rozpočet města

Investiční záměr

IMŽP

2019

800

Rozpočet města

Investiční záměr

IMŽP

2020

600

Rozpočet města

Investiční záměr

IMŽP

2019

1000

Rozpočet města

1.2.2.6
1.2.2.7
1.2.2.8

ZŠ - Výměna oken, zateplení a přístřešek u
malé MŠ
ZŠ - Uzavření areálu před školou + řešení
využití prostranství před školou
ZŠ - Výměna střešní krytiny na budově 1. stupně

* Jedná se pouze o prvotní nástin možných zdrojů s tím, že každou akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně.
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2.2.2. Prioritní osa 2: Hospodářský rozvoj města
Strategický cíl PO2: Město nabízející atraktivní podmínky pro podnikání a dostatek pracovních příležitostí pro obyvatele
Číslo
aktivity

Stav
připravenosti

Aktivita/projekt

Nositel/
zodpovědnost

Termín
realizace

Předběžné náklady
(v tis. Kč)

Možné zdroje
financování*

2017

10000

Rozpočet města

2017

V úrovni
přípravných kroků
bez zásadních
finančních nákladů

Rozpočet města

Opatření 2.1.1 Podnikatelská infrastruktura
2.1.1.1

2.1.1.2

Průmyslová zóna – vyřešení vlastnických vztahů,
změny ÚP, zvýšení fyzické připravenosti
„Podnikatelský inkubátor“
Ověření poptávky po poskytnutí městských
prostor (kancelářského typu) pro podnikání za
dočasně zvýhodněných podmínek. V případě
zájmu místních podnikatelů, nastavení systému
poskytování

Záměr

Záměr

MSTA

Vedení města

Opatření 2.1.2 Spolupráce města se zaměstnavateli
2.1.2.1

2.1.2.2
2.1.2.3

Nastavení systému pravidelné komunikace a
výměny informací se zaměstnavateli ve městě
(témata jako trh práce, doprava, infrastruktura,
územní plánování ad.)
Podpora propagace místních produktů
(partnerská města, veletrhy s účastí města,
společné propagace apod.)
Propagace průmyslové zóny, jakmile bude
připravena k lokalizaci investic

Zavedeno –
pokračovat,
posílit
systémovost

Vedení města

2016 - 2020

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města

Záměr

Vedení města

2016 - 2020

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města

Záměr

MSTA

V návaznosti na
přípravu zóny

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města

Opatření 2.1.3 Sladění nabídky a poptávky na trhu práce
2.1.3.1
2.1.3.2

Nastavení systému zprostředkování informací o
možnostech rekvalifikace pro obyvatele města a
pro místní zaměstnavatele (projekty ÚP apod.)
Mediační role při zprostředkování spolupráce
středních škol v okolí a místních podniků

Akční plán

Záměr

Vedení města

2016 - 2020

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města

Záměr

Vedení města

2016 - 2020

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města
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Opatření 2.2.1 Propagace v oblasti cestovního ruchu
2.2.1.1

2.2.1.2

Realizace aktivní propagace existujících
turistických cílů ve městě a okolí
(internet, informační centrum ad.)
Aktivní spolupráce v oblasti cestovního ruchu
v rámci MAS1, DSO2 a destinačních společností prohloubení, konkretizace apod.

Zavedeno pokračovat

STA, CKV

Průběžně

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města

Zavedeno pokračovat

STA, CKV

Průběžně

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města

Opatření 2.2.2 Zlepšení nabídky v oblasti cestovního ruchu
Projednání možností zavedení autobusového
spojení k atraktivním místům v okolí v letních
Záměr
MSTA
Každoročně
50
Rozpočet města
měsících (Ostaš, Hvězda, Slavný,…)
Oprava schodiště k soše Panny Marie nad
Rozpočet města,
2.2.2.2
Investiční záměr
IMŽP
2017 - 2018
500
Žďárskou ul.
příp. dotace MZe
* Jedná se pouze o prvotní nástin možných zdrojů s tím, že každou akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně.
2.2.2.1

Akční plán
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2.2.3. Prioritní osa 3: Kvalitní život ve městě
Strategický cíl PO3: - Město nabízející kvalitní prostředí a vybavenost pro život svých obyvatel
Číslo
Stav
Nositel/
Aktivita/projekt
aktivity
připravenosti
zodpovědnost

Termín
realizace

Předběžné náklady
(v tis. Kč)

Možné zdroje
financování*

Rozpočet města

Opatření 3.1.1 Zlepšení kvality ovzduší
3.1.1.1

Podpora obyvatel města při získání dotací
směřujících ke zlepšení kvality ovzduší

Záměr

MSTA

2016 - 2020

Bez zásadních
finančních nároků

Záměr

MSTA, TS

2017

200

Investiční záměr

IMŽP, SOC

2018

1700

2000
Bez zásadních
finančních nároků

(např. „Kotlíkové dotace“)

3.1.1.2

Příprava energetické koncepce města

3.1.1.3

Oprava vzduchotechniky na DPS, zateplení

Rozpočet města
Rozpočet města,
příp. OP ŽP

Opatření 3.1.2 Zátěže na území města
3.1.2.1

Demolice areálu MILPO

3.1.2.2

Nalezení nových funkcí pro budovu kláštera

Investiční záměr

IMŽP

2017

Záměr

všichni

2017 - 2020

Rozpočet města
Rozpočet města

Opatření 3.1.3 Ekologické vzdělávání
3.1.3.1

Spolupráce se ZŠ, NNO, Správou CHKO a
dalšími subjekty na projektech ekologického
vzdělávání (např. projekt Den Země, ekologické

Zavedeno –
pokračovat, posílit

Vedení města,
IMŽP

Průběžně

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města

kurzy, ekologické exkurze ad.)

3.1.3.2

Medializace tématu ochrany a zlepšení ŽP
obecně (Polický měsíčník, internet atd.)

Zavedeno –
pokračovat, posílit

IMŽP

Průběžně

3.1.3.3

Realizace kroků k využití potenciálu
dobrovolnictví v oblasti životního prostředí

Záměr

IMŽP

2016 - 2018

Bez zásadních
finančních nároků
Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města
Rozpočet města

Opatření 3.1.4 Opatření v krajině
3.1.4.1

Rekonstrukce Hlavňovského rybníka

Akční plán

Projekt připraven

IMŽP, FSO

2017

5200
(celkem investice)

13

Rozpočet města,
podána dotace
MZE (1650 Kč)
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3.1.4.2

Vyčištění požární nádrže Hony

Investiční záměr

IMŽP, FSO

2017

250

Rozpočet města,
dotace KHK

2018

1000 (vlastní podíl)

Rozpočet města,
příp. OP ŽP

Opatření 3.1.5 Odpadové hospodářství
3.1.5.1

Vybudování městské kompostárny
(likvidace BRO)

Investiční záměr

IMŽP

Opatření 3.1.6 Dobudování sítí technické infrastruktury
3.1.6.1

Výměna topného média a rozvody na sídlišti

Investiční záměr

3.1.6.2

Kanalizace a komunikace Záměstí, Ke Strážnici,
Malý Rynk, Soukenická, V Rokli

Projekt připraven

MSTA, IMŽP, FSO

2017 - 2018

3500

2017

5150
(celkem investice)

Rozpočet města
Rozpočet města,
podána dotace
MZE (2484 Kč)

Opatření 3.2.1 Zlepšení stavu místních komunikací a parkování
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6
3.2.1.7
3.2.1.8
3.2.1.9
3.2.1.10
3.2.1.11
3.2.1.12
3.2.1.13

Rekonstrukce křižovatky ulic Ostašská a Na
Sibiři, v návaznosti rekonstrukci ul. Ostašská
Oprava komunikace ul. U Damijánky
Rozšíření komunikace Na Sibiři
Tomkova ulice - rekonstrukce
Oprava komunikace na Zděřinu
Oprava ulice Na Bělidle, Mírová
Hlavňov - oprava komunikace k rybníku
Podnikatelská zóna - Bělská - komunikace
Mikrokoberec Hlavňov / asfalt
Oprava komunikace nad koupalištěm - panelovka
Komunikace za radnicí + propojení náměstí a
Žďárské ul.
Oprava místní komunikace v ul. K vodojemu
Oprava místní komunikace v ul. K sídlišti

Investiční záměr

IMŽP

2018

900

Rozpočet města

Investiční záměr
Investiční záměr
Investiční záměr
Investiční záměr
Investiční záměr
Investiční záměr
Investiční záměr
Investiční záměr
Investiční záměr

IMŽP
IMŽP
IMŽP
IMŽP
IMŽP
IMŽP
MSTA
IMŽP
IMŽP

2019
2019
2020
2020
2020
2018
2018
2019 - 2020
2019

3000
700
2000
3000
1200
500
3500
2000
600

Rozpočet města
Rozpočet města
Rozpočet města
Rozpočet města
Rozpočet města
Rozpočet města
Rozpočet města
Rozpočet města
Rozpočet města

Investiční záměr

IMŽP

2018

1000

Rozpočet města

Investiční záměr
Investiční záměr

IMŽP
IMŽP

2018
2019

2500
2000

Rozpočet města
Rozpočet města

Opatření 3.2.2 Podpora rozvoje a využití udržitelných forem dopravy
3.2.2.1

Cyklostezka Kozinek – Mýto (podíl města)

3.2.2.2

Cyklostezka Pěkov (zatím PD)

Akční plán

Investiční záměr

IMŽP

2019

1000

Záměr

IMŽP

2016

70

14

Rozpočet města,
příp. dotace IROP
Rozpočet města
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3.2.2.3

Parkoviště pro dopravní terminál (autobusové
nádraží), vč. propojovací komunikace s nádražím

záměr

MSTA, IMŽP

2018

9000

Rozpočet města,
příp. dotace IROP

Opatření 3.2.3 Bezpečnost dopravy
3.2.3.1

Chodník u autobusového nádraží, stání BUS
Oprava chodníků a veřejného osvětlení v ulici
Na Babí v souvislosti s rekonstrukcí
komunikace
Rekonstrukce chodníků podél komunikace v
Pěkově

Investiční záměr

IMŽP

2016

350

Rozpočet města

Investiční záměr

IMŽP

2017

2000

Rozpočet města

Investiční záměr

IMŽP

2017

2000

3.2.3.4

Chodník na Žďár nad Metují

Investiční záměr

MSTA, IMŽP

2017‒2018

1500

3.2.3.5

Měřiče rychlosti - Ostašská, 17. listopadu
Jednostranný chodník při spodní straně ve
Sluneční
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě
Chodník - Horní/Wihanova
Chodníky + veřejné osvětlení ul. Na Sibiři
(Čukotka)

Investiční záměr

IMŽP

2018

140

Rozpočet města,
příp. IROP, SFDI
Rozpočet města,
příp. dotace IROP
Rozpočet města

Investiční záměr

IMŽP

2017

900

Rozpočet města

Investiční záměr
Investiční záměr

IMŽP
IMŽP

2016 - 2020
2018

4000
300

Rozpočet města
Rozpočet města

Investiční záměr

IMŽP

2020

1500

Rozpočet města

Rozpočet města,
příp. dotace MMR

3.2.3.2
3.2.3.3

3.2.3.6
3.2.3.7
3.2.3.8
3.2.3.9

Opatření 3.3.1 Podporované bydlení
3.3.1.1

Opatření 3.3.2 Dostupné bydlení ve městě
3.3.2.1
3.3.2.2

Příprava území pro 3 RD na Honech – zavedení
infrastruktury
Brandejsova – zavedení infrastruktury pro
výstavbu 7 – 9 RD

Investiční záměr

IMŽP

2018

1500

Investiční záměr

IMŽP

2017

6500

3.3.2.3

Bělská – zavedení infrastruktury pro 4 RD

Investiční záměr

IMŽP

2017

2500

3.3.2.4

Nad Smetanovou ulicí – výkup pozemků,
(předpoklad následného rozparcelování a
zavedení infrastruktury pro 16 - 20 RD)

Investiční záměr

IMŽP

2017 - 2018

7000

Akční plán
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Rozpočet města,
příp. dotace MMR
Rozpočet města,
příp. dotace MMR
Rozpočet města,
příp. dotace MMR
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3.3.2.5

Návrh změn funkčního využití ploch v ÚP ve
vazbě na potřebu ploch reálně využitelných
pro bydlení

záměr

MSTA

2017

100

Rozpočet města

Opatření 3.4.1 Řešení ve veřejném prostoru
Revitalizace sídliště – zklidnění dopravy,
zvýšení počtu parkovacích stání, úpravy
Investiční záměr
MSTA
2018
200
Rozpočet města
vzrostlé zeleně
Úpravy Masarykova náměstí a
3.4.1.2
Investiční záměr
MSTA
2020
2000
Rozpočet města
bezprostředního centra
3.4.1.3
Úprava veřejného prostoru v ulici 17. listopadu Investiční záměr
IMŽP
2020
700
Rozpočet města
3.4.1.4
Pěkov - doplnění rozhlasu
Investiční záměr
MSTA
2020
2019
Rozpočet města
* Jedná se pouze o prvotní nástin možných zdrojů s tím, že každou akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně.
3.4.1.1

Akční plán
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2.2.4. Prioritní osa 4: Správa města a bezpečnost
Strategický cíl PO4: Efektivně a otevřeně spravované město
Číslo
aktivity

Aktivita/projekt

Stav připravenosti

Nositel/
zodpovědnost

Termín
realizace

Předběžné náklady
(v tis. Kč)

Možné zdroje
financování*

2016 - 2020

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města

2019

800

Rozpočet města,
příp. dotace IROP

Opatření 4.1.1 Efektivní a strategické řízení města
4.1.1.1

Implementace Strategického plánu rozvoje
města do chodu úřadu a řízení města

V realizaci

všichni

Opatření 4.1.2 Otevřený úřad
4.1.2.1

Instalace elektronické úřední desky v
průchodu čp. 97 a další vybavení zlepšující
činnost samosprávy (nový web, mobilní
aplikace apod.)

Záměr

TAJ

Opatření 4.2.1 Partnerství a spolupráce města
4.2.1.1

4.2.1.2

Prohlubování spolupráce a partnerství přes
hranici jako základ pro realizaci
hmatatelných projektů spolupráce
Analýza přínosů a nákladů na členství
města v různých organizacích a její
předložení ZM

Záměr

Vedení města

2016 -

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města

Záměr

Vedení města

2017

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města

Bez zásadních
finančních nároků

Rozpočet města

Opatření 4.2.2 Posilování vnějších funkcí města
4.2.1.3

Jednání s poskytovateli veřejných služeb,
subjekty veřejné správy a obdobnými
subjekty o lokalizaci jejich pracoviště /
organizační jednotky ve městě

Záměr

Vedení města

Průběžně

Opatření 4.3.1 Bezpečnost ve městě
Rozpočet města,
dotace IROP
Rozpočet města,
4.2.1.5
Pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Požádáno o dotaci
IMŽP
2017
1000
dotace IROP
* Jedná se pouze o prvotní nástin možných zdrojů s tím, že každou akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně.
4.2.1.4

Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice

Akční plán

Investiční záměr

IMŽP

2017

2100
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