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1. Úvod
Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé
strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit
nastavených ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Akční plán by
měl být již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu rozvoje města.
Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Kromě akcí plánovaných na rok 2012 je v Akčním plánu uveden také výhled akcí plánovaných k realizaci strategického plánu v následujících obdobích.
Ve výčtu konkrétních aktivit k naplňování vytýčených oblastí a opatření strategického plánu
může docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úprava, doplnění, vypuštění) a to
v návaznosti na reálný vývoj situace ve městě nebo s ohledem na dostupné zdroje financování.
K akčnímu plánu byl sestaven také finanční rámec rozpočtového hospodaření města. Jedná se
o zjištění objemů finančních prostředků, kterými město může disponovat v následujících letech
na realizaci svých investičních akcí, případně na podporu aktivit zahrnutých v akčním plánu.
Přínosy Akčního plánu:


Přehledný seznam projektových námětů



Seznam projektových námětů, který je vytvořen v souladu se Strategickým plánem rozvoje
města s cílem splnění vize a specifických cílů a nejedná se o nahodilé nápady



Kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj města



Přehled vhodný k plánování realizace jednotlivých projektových námětů



Přehled vhodný k plánování finančních prostředků a získávání finančních prostředků



Prostředek vhodný ke sledování a vyhodnocování průběhu realizace projektů a případné
aktualizaci Akčního plánu



Zapojení veřejnosti do procesu tvorby Strategického plánu rozvoje města a zároveň i tvorby
vlastního Akčního plánu
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2. Metodika zpracování
Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě Akčního plánu města FrýdkuMístku:






Vytvoření Strategického plánu rozvoje města
Sběr projektových námětů (ze strany veřejnosti, magistrátu a dalších organizací ve městě)
Jednání Řídící skupiny pro tvorbu strategického plánu a zasílání podkladů, námětů a připomínek
Zveřejnění Akčního plánu a rozeslání členům pracovních skupin
Schválení zastupitelstvem statutárního města Frýdek-Místek

Projektové náměty musí být v souladu s vizí města a strategickými cíli a jsou zařazeny pod rozvojové aktivity v rámci opatření a problémových okruhů. Pro lepší orientaci v Akčním plánu je
uvedena struktura základní hierarchie Strategického plánu rozvoje města, která je rozdělena na
několik úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti.
Obr. 1: Struktura strategického plánu pro orientaci v Akčním plánu

Jednotlivé úrovně jsou definovány ve Strategickém plánu rozvoje města následovně:


Strategická vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu
představuje zastřešující rámec celé návrhové části.



Strategické cíle jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty jak daných
vizí dosáhnout.



Tematické oblasti (TO) představují strukturovanou formulaci hlavních tematických sektorů, v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení okruhů rozvoje slouží k logickému uspořádání strategie. Hlavní záměry v rámci každé tematické oblasti jsou dále rozvedeny ve strategických cílech. Stanovené strategické cíle jsou dekomponovány do jednotlivých opatření.
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Opatření určují tematické oblasti, které jsou řešeny na úrovni rozvojových aktivit.



Rozvojové aktivity (RA) jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové
části, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. Konkrétní projektové náměty získané v průběhu zpracování strategie jsou přiřazeny k příslušným opatřením.



Projektové náměty jsou konkrétní a již detailní nástroje k zajištění realizace plánovaných
cílů Strategického plánu rozvoje.

Obr. 2: Příklad číslování vzájemné hierarchie
Oblast X
Název oblasti

Opatření X.1
Název opatření

Aktivita X.1.1
Název aktivity

Námět X.1.1.1
Námět 1

Námět X.1.1.2
Námět 2

Námět X.1.1.3
Námět 3
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3. Strategická vize a globální cíle
Strategická vize statutárního města Frýdek-Místek byla formulována v širším pojetí s ohledem
na časový horizont a potřebu trvale udržitelného rozvoje a s vědomím, že jen od jasných vizí lze
přejít k realizaci přínosných aktivit.

Vize 2025
⇒ Statutární město Frýdek-Místek je v roce 2025 rozvinutým, atraktivním a dále rostoucím
euroregionálním centrem a multikulturním městem, které si však nadále zachovává své
historicko-průmyslové tradice, je plně konkurenceschopné, ekonomicky stabilní a přitažlivé pro podnikatelské subjekty. Je městem s kvalitní dopravní i technickou infrastrukturou, rozvíjející se při přísném respektování urbanistických zásad, vizuálně atraktivním se
zdravým životním prostředím, podporujícím rozvoj cestovního ruchu, vzdělávání a kvalitní život občanů všech věkových i národnostních skupin, městem nabízejícím ve všech
aspektech kvalitní podmínky pro podporu příznivého demografického vývoje.
⇒ Pro občany je město Frýdek-Místek místem, kde stojí za to „žít“ – přívětivým pro všechny
věkové kategorie, nabízejícím dostatečnou občanskou vybavenost, umožňujícím víceúrovňové vzdělávání, širokou škálu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, zabezpečujícím kvalitní zdravotní a sociální péči, podporujícím cestovní ruch
a v neposlední řadě i místem s kvalitním životním prostředím.
⇒ Místní obyvatelé vnímají Frýdek-Místek jako město, které:








si zachovává historicko-průmyslové tradice,
nabízí dostatečnou občanskou vybavenost,
umožňuje víceúrovňové vzdělávání,
poskytuje širokou škálu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit,
zabezpečuje kvalitní zdravotní a sociální péči,
je ekonomicky stabilní a konkurenceschopné vůči okolí,
má své genius loci.

⇒ Rok 2025 znamená pro Frýdek-Místek vysokou kvalitu života místních obyvatel vyváženou dostatečnou ekonomickou základnou nabízející pracovní příležitosti pro místní obyvatele. Klíčovým prvkem rozvoje je terciární sektor s orientací na vysokou míru lidského
potenciálu.
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Globální strategické cíle
Pro naplnění strategické vize rozvoje města Frýdek-Místek v roce 2025 byly definovány základní
strategické cíle, které budou tvořit základ plnění Strategického plánu rozvoje.
Pro období platnosti Strategického plánu rozvoje bylo definováno následujících 5 globálních
strategických cílů:

Vytvořit jedinečnou a nezaměnitelnou tvář města jako města
ideálního pro život, vzdělávání, kulturu a sport, pro rozvoj lidského potenciálu a
zdraví obyvatel, které oceňují i jeho návštěvníci.

Zlepšit podmínky a vytvořit předpoklady pro výstavbu bytů a regeneraci domů,
připravit a nabídnout další rozvojové plochy pro bydlení.

Efektivně začlenit město mezi vyspělá euroregionální centra
při respektování zásad komunitního plánování.

Vytvořit ve městě příznivé podnikatelské prostředí, které bude podněcovat vznik
nových a rozvoj stávajících firem, které budou ve městě investovat, zaměstnávat
obyvatele a dále diverzifikovat jeho ekonomiku směrem k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou.

Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém navazující na tradiční urbanistické hodnoty a kvalitu životního prostředí města v souladu s principy udržitelného rozvoje.
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4. Implementace plánu
K zajištění efektivnosti využití veřejných prostředků, vynakládaných na realizaci cílů Strategického plánu rozvoje města, jsou nastaveny implementační procesy způsobem, který zabezpečuje
potřebnou transparentnost a kontrolu. Transparentnost je hlavní podmínkou ve fázi přidělování
veřejných prostředků a předmětem kontroly je pak porovnání očekávaných a skutečných výsledků a dopadů.
Nejdůležitějším orgánem pro realizaci strategického plánu na úrovni politické je „Řídící skupina
strategického plánu rozvoje města“. Tento tým by měl rozhodovat o všech důležitých koncepčních otázkách, které jsou s realizací strategie spojeny, stejně jako o otázkách komunikace
s veřejností a o propagaci výsledků.
Výkonnou jednotku poté tvoří „garant strategie“, kterým je oddělení strategického rozvoje
Magistrátu města Frýdek-Místek. Garant strategie je zodpovědný za tvorbu a aktualizaci Akčního plánu, za reportování voleným orgánům města i za monitoring a kontrolu Akčního plánu.
Stejně důležitou funkcí Garanta strategie města je také komunikace s realizátory jednotlivých
akcí, resp. projektů a s dalšími partnery angažovanými do realizace strategického plánu.
U akcí k realizaci Strategického plánu se bude postupovat principem liniového řízení pod koordinací Garanta strategie. Odpovědným za realizaci konkrétní akce je pak příslušný „garant akce“.
Konkrétní funkce a úkoly budou rozpracovány v metodice strategického plánování.
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5. Přehled oblastí, opatření a aktivit strategického plánu
Následující tabulka uvádí přehled 3 nastavených tematických oblastí, 17 opatření a 80 aktivit.
Tabulka č. 1:

Přehled oblastí, opatření a aktivit

Oblast 1
Opatření 1.1

Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita 1.1.1

Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních zařízeních

Aktivita 1.1.2

Infrastruktura pro rozvoj školství

Aktivita 1.1.3

Rozvoj spolupráce na všech stupních vzdělávací soustavy

Aktivita 1.1.4

Zefektivnění sítě škol ve městě

Opatření 1.2

Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové zóny „Olešná“

Aktivita 1.2.4

Rozvoj multifunkčního volnočasového areálu „Olešná“ (ubytovací, stravovací kapacity, doprava a technická infrastruktura)
Rozvoj cyklostezek a in-line stezek včetně doprovodné infrastruktury (městský mobiliář)
Vybudování odpočinkových zón pro děti a mládež (skate park, místa pro piknik, adventure
golf, outdoor fitness)
Podpora rozvoje vodních sportů na přehradě Olešná

Aktivita 1.2.5

Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury

Aktivita 1.2.1
Aktivita 1.2.2
Aktivita 1.2.3

Opatření 1.3

Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita 1.3.1

Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě

Aktivita 1.3.2

Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, baseballové hřiště, bike park)

Aktivita 1.3.3

Rekonstrukce budov pro volný čas

Aktivita 1.3.4

Rozvoj cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy)

Aktivita 1.3.5

Výstavba multifunkční a sportovní haly Polárka

Aktivita 1.3.6

Podpora spolkové a klubové činnosti

Aktivita 1.3.7

Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury

Opatření 1.4

Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Aktivita 1.4.1

Podpora kulturních akcí ve městě

Aktivita 1.4.2

Přebudování kina Petra Bezruče na kulturní scénu

Aktivita 1.4.3

Vybudování letního amfiteátru (letní kino a pódium pro hudební a divadelní produkci)

Aktivita 1.4.4

Vybudování stálé divadelní scény

Aktivita 1.4.5

Pořízení mobilního městského pódia

Aktivita 1.4.6

Rekonstrukce Národního domu

Aktivita 1.4.7

Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury

Opatření 1.5
Aktivita 1.5.1
Aktivita 1.5.2
Aktivita 1.5.3
Aktivita 1.5.4
Aktivita 1.5.5
Aktivita 1.5.6
Aktivita 1.5.7
Aktivita 1.5.8

Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě
Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě
Vytvoření marketingové značky statutárního města Frýdku-Místku
Podpora mediálního obrazu města
Zvýšení potenciálu využití areálu frýdeckého zámku a okolí
Využití potenciálu umístění areálu „Olešná“
Podpora spolupráce s Moravskoslezským krajem v oblasti propagace cestovního ruchu
Vytvoření atraktivních center ve městě
Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a kultury
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Oblast 2
Opatření 2.1

Sociální služby a zdravotní péče
Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita 2.1.1

Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek

Aktivita 2.1.2

Podpora potřebných sociálních služeb

Aktivita 2.1.3

Zvyšování kvality sociálních služeb

Aktivita 2.1.4

Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce
Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytování sociálních služeb a souvisejících
aktivit

Aktivita 2.1.5

Opatření 2.2
Aktivita 2.2.1
Aktivita 2.2.2
Aktivita 2.2.3

Opatření 2.3

Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče
Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče
Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně vytváření rovných
podmínek
Podpora preventivních programů vedoucích k výchově ke zdraví a zdravému způsobu života

Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě

Aktivita 2.3.1

Rozvoj programů prevence kriminality

Aktivita 2.3.2

Podpora a rozvoj programů prevence užívání návykových látek včetně podpory zdravého
způsobu života bez drog, tabákových výrobků a alkoholu

Aktivita 2.3.3

Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek (harm reduction)

Aktivita 2.3.4

Pokrytí rizikových lokalit a míst městským kamerovým systémem

Aktivita 2.3.5

Rozvoj pultu centrální ochrany

Oblast 3
Opatření 3.1

Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města

Aktivita 3.1.1

Podpora rozvoje brownfields ve městě

Aktivita 3.1.2

Systematizace a optimalizace poplatkové povinnosti podnikatelských subjektů

Aktivita 3.1.3

Zkvalitnění služeb magistrátu města

Aktivita 3.1.4

Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru

Aktivita 3.1.5

Pořízení změny územního plánu v souladu se Strategickým plánem rozvoje

Aktivita 3.1.6

Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě

Aktivita 3.1.7

Infrastruktura pro bydlení

Opatření 3.2

Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita 3.2.1

Vybudování obchvatu města

Aktivita 3.2.2

Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku

Aktivita 3.2.3

Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy, cyklopruhy)

Aktivita 3.2.4

Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a chodnících
Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních komunikací, chodníků a mostních objektů
Modernizace železničních tratí FM – Ostrava a FM – Český Těšín

Aktivita 3.2.5
Aktivita 3.2.6

Opatření 3.3

Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města

Aktivita 3.3.1

Obnova vozidel pro městkou a příměstskou dopravu

Aktivita 3.3.2

Zavedení moderního elektronického dopravně-informačního systému pro cestující
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Aktivita 3.3.3

Zavedení integrovaného dopravního systému FM a okolí

Aktivita 3.3.4

Analýza a případná podpora vzniku městského dopravního podniku

Opatření 3.4

Statická doprava ve městě

Aktivita 3.4.1

Infrastruktura pro statickou dopravu (hlídaná parkoviště a parkovací domy)

Aktivita 3.4.2

Řešení statické dopravy

Aktivita 3.4.3

Výstavba a rozvoj parkovišť v parteru sídlištních bloků, centru města a rekreační zóně Olešná

Opatření 3.5

Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury

Aktivita 3.5.1

Vybudování metropolitní sítě

Aktivita 3.5.2

Dobudování kanalizace ve městě vč. okrajových částí

Aktivita 3.5.3

Systém monitoringu vodních toků

Opatření 3.6

Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže

Aktivita 3.6.1

Čistota ovzduší

Aktivita 3.6.2

Snižování hlukové zátěže

Opatření 3.7

Veřejná zeleň ve městě

Aktivita 3.7.1

Podpora regenerace veřejné zeleně

Aktivita 3.7.2

Podpora vzniku regenerační zóny

Aktivita 3.7.3

Podpora vzdělávání, vznik naučných stezek, semináře, osvěta

Opatření 3.8

Udržitelný systém odpadového hospodářství

Aktivita 3.8.1

Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství

Aktivita 3.8.2

Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve městě

Aktivita 3.8.3

Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě

Opatření 3.9

Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze

Aktivita 3.9.1

Podpora chráněného a asistovaného zaměstnávání

Aktivita 3.9.2

Podpora podnikatelských subjektů vytvářející nové pracovní příležitosti

Aktivita 3.9.3

Podpora programů pracovní rehabilitace a vzdělávání

Aktivita 3.9.4

Systémové zapojování osob ohrožených sociální exkluzí do realizace cílů a opatření strategie
Frýdku-Místku

Aktivita 3.9.5

Podpora politiky zaměstnanosti
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6. Finanční plán města
Finančním plánem města je myšlen střednědobý plán, označovaný také jako rozpočtový výhled,
který slouží pro plánování rozvoje územních samosprávných celků. Jde o přehledně zpracovaný
a komplexní výstup, který na základě všech dostupných informací zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, včetně smluvně podložených investičních akcí a dluhové služby.
Cílem je zjistit objemy finančních prostředků, kterými město může disponovat
v následujících letech na realizaci svých investičních akcí zahrnutých do Akčního plánu.

6.1. VSTUPNÍ DATA
Příjmy a výdaje pro období 2012 – 2016 jsou namodelovány na základě zhodnocení vývoje jednotlivých položek v minulosti, zhodnocením aktuálního ročního finančního plánu (rozpočtu města na rok 2011) a po konzultaci s vedoucí oddělení rozpočtu.
Pro tvorbu výhledu na období 2012 – 2016 bylo dále použito těchto podkladů:








platný rozpočet města na rok 2011,
účetnictví let 2007 – 2010,
predikce sdílených daní vycházející z makroekonomické predikce státu, platného státního
rozpočtu na rok 2011, střednědobého výhledu státu na roky 2012 – 2013 a zákona č.
377/2007 Sb., o rozpočtovém určení daní,
koeficienty odpovídající potřebám, povinnostem a ekonomickému hospodaření města dle
předpokládaného vývoje ekonomiky státu,
předpokládané nahodilé příjmy a výdaje,
splátkové kalendáře úvěrů.

6.2. SESTAVENÝ FINANČNÍ PLÁN
Běžné příjmy výhledu rostou v jednotlivých letech v tendencích minulého vývoje
a předpokládaného vývoje ekonomiky. Na růstu se podílejí jak příjmy daňové, tak příjmy nedaňové.
Kapitálové příjmy obsahují částky získané z předpokládaných prodejů pozemků
v průmyslových zónách. V dalších letech by se mělo jednat jen o drobné prodeje. V roce 2012
jsou dále předpokládány příjmy z prodeje obytných domů a ostatních nemovitostí, které schválilo zastupitelstvo města v září 2011 a dříve, a dosud se tyto nemovitosti nezpeněžily.
V tomto výhledu není počítáno se standardními investičními výdaji na stavby v prvních třech
letech sledovaného období. Financování těchto investičních akcí je zajištěno čerpáním revolvingového úvěru. Splátka tohoto úvěru je hrazena z přijatých investičních dotací.
Běžné výdaje rostou v celém výhledovém období. Na růstu se podílejí zejména transfery (snížené o výdaje určené na sociální dávky), platy zaměstnanců včetně odvodů, nákup energií a služeb
a opravy a udržování.
Výsledek hospodaření je od roku 2011 ovlivněn nárůstem v souvislosti se zavedením bezplatného cestování městkou hromadnou dopravou ve Frýdku-Místku. V plánu je MHD bezplatně provozovat až do ukončení výstavby obchvatu (předpoklad v roce 2014).

12

Provozní přebytek (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji) je v celém sledovaném období kladný, s rostoucí tendencí. Po odečtení splátek jistiny zůstanou využitelné finanční prostředky z provozního rozpočtu na investice bez zapojení cizích prostředků (např. úvěry, investiční dotace, apod.) a bez masivního prodeje majetku města. Tento ukazatel je, vyjma roku 2013
a 2014, v budoucnu kladný. Záporné saldo v roce 2013 a 2014 je způsobeno zvýšeným objemem
splátek jistin v daném roce.
Dluhová služba poskytuje užitečný přehled o výpůjční aktivitě města a o jeho schopnosti splácet dluh. Celkem musí město Frýdek-Místek v letech 2012 - 2016 splatit 514,3 mil. Kč současných závazků včetně úroků. Přehled předpokládaných splátek je rozepsán v následující tabulce.
Tabulka č. 2:

Dluhová služba města v letech 2012 – 2016

Věřitel
Česká spořitelna, a.s. - 200,00 mil. Kč (do r.
2015) - akce ze zásobníku investičního odboru

Forma závazku
spl. jistiny
úroky
ČSOB, a.s. - 200,00 mil. Kč (do r. 2020) - akce ze spl. jistiny
zásobníku investičního odboru
úroky
KB, a.s. - revolvingový úvěr 200,00 mil. Kč (do spl. jistiny
r. 2019) - akce ze zásobníků odborů
úroky
ČSOB, a.s. - 200,00 mil. Kč (do r. 2022) - účel:
spl. jistiny
úvěr na stavbu POLÁRKY +akce ze zásobníku IO úroky
Celková dluhová služba

2012
2013
2014
20 040 20 040 20 040
3 098
2 033
1 227
20 000 20 000 20 000
8 866
7 828
6 790
42 383 72 323 51 000
2 365
2 503
1 914
0 20 000 20 000
1 234
2 500
2 238
97 986 147 227 123 209

2015
19 640
421
20 000
5 752
14 660
1 308
20 000
1 976
83 757

2016
0
0
20 000
4 714
14 660
1 020
20 000
1 714
62 108

Poznámka: vzhledem k opakovanému čerpání a splácení revolvingového úvěru jsou splátky jistiny uváděny ve
výši kladného rozdílu mezi splátkami v daném roce a novým čerpáním

V následující tabulce je vyjádřen odhad finančních toků v budoucnosti. Tento odhad vychází,
stejně jako celý výhled, ze stávající legislativy a místních podmínek. V řádku „Volné finanční
prostředky“ jsou uvedeny hodnoty finančních prostředků, které městu zůstanou na financování
investičních akcí po splnění závazků. Ve výhledu nejsou v letech 2015 – 2016 započítány kapitálové výdaje. Z tabulky tak vyplývají objemy finančních prostředků na financování akčního plánu.
Tabulka č. 3:

Volné finanční prostředky na investice v letech 2012 – 2016
Údaje (tis. Kč)

Běžné příjmy
Běžné výdaje
Provozní přebytek
Kapitálové příjmy
Kapitálové výdaje
Příjmy všechny
Výdaje všechny
SALDO v rozpočtové skladbě (bez fin.)
Financování
Uhrazené splátky jistiny
Volné finanční prostředky

2012
915 201
829 363
85 838
106 183
75 822
1 097 206
987 608
116 199
-6 601
82 423
109 598

2013
934 768
840 644
94 124
75 522
51 000
1 061 290
1 024 566
118 646
-81 922
132 922
36 724

2014
956 306
850 936
105 370
53 000
0
1 009 306
962 336
158 370
-111 400
111 400
46 970

2015
980 083
863 105
116 978
1 000
0
981 083
937 405
117 978
-74 300
74 300
43 678

2016
995 773
876 252
119 521
1 000
0
996 773
930 912
120 521
-54 660
54 660
65 861

Z tabulky je patrné, že město může ve sledovaném období (2012 - 2016) investovat kolem 50 mil. Kč ročně, aniž by uvažovalo o cizích finančních zdrojích.
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Tabulka č. 4:
ř.
*1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*13
14
15
16
17
18
19
*20
21
22
*23
24
25
26
27
*28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
*44
45
*46
*47
48
49
50
*51
52
*53
*54
*55
*56
*57
*58
*59
*60

Výhled města na období 2012 - 2016

Údaje (tis. Kč)
Daňové příjmy
DPFO ze závislé činnosti
DPFO OSVČ
DP právnických osob
DP právnických osob za obce
Daň z nemovitostí a z majetku
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně
Správní poplatky
Místní poplatky
Poplatek za VHP
Ostatní daňové příjmy
Nedaňové příjmy celkem
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží
Příjmy z pronájmu
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby
Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.p
Přijaté splátky půjček
Daňové a nedaňové příjmy
Provozní dotace (bez pol. 4112 = ř.22)
Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu
BĚŽNÉ PŘÍJMY
Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p
Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů
Přijaté dotace (bez pol. 4212 = ř.27)
Inv.přij.dot.ze st.roz.v rámci souhrn.dot.v
PŘÍJMY CELKEM
Platy zaměstnanců vč.odvodů
Nákup DHM
Nákup materiálu - ostatní
Úroky a splátky leasingu
Ostatní finanční výdaje
Nákup energií
Nákup služeb
Opravy a udržování
Ostatní nákupy
Dopravní obslužnost
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary
Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.or
Neinv. transfery rozpočtům
Neinv.transfery obyvatelstvu
Ostatní neinvestiční transfery
BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM
SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)
Uhrazené splátky jistin a dluhopisů
Přijaté půjčky
Změna stavu na bankovních účtech
FINANCOVÁNÍ
Řízení likvidity
PŘÍJMY všechny
VÝDAJE všechny
SALDO úplné
Provozní přebytek
Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny
Dluhová základna
Dluhová služba
Dluhová služba / dluhová základna

2012
675 313
128 401
14 850
114 478
13 714
23 766
278 242
12 625
21 966
51 104
11 000
5 167
170 038
34 944
68 816
10 645
48 128
7 505
0
845 351
2 283
67 567
915 201
63 800
0
42 383
0
1 021 384
148 400
4 014
4 927
15 563
40
57 552
152 320
140 002
2 595
68 503
3 950
44 609
182 888
4 000
0
829 363
75 822
905 185
116 199
82 423
75 822
0
-6 601
0
1 097 206
987 608
109 598
85 838
3 415
912 918
97 986
10,73

2013
691 521
131 611
16 038
117 340
13 989
24 241
286 589
12 752
22 405
51 873
11 000
3 683
172 024
35 258
70 191
10 706
48 359
7 510
0
863 545
2 305
68 918
934 768
3 000
0
72 522
0
1 010 290
150 593
4 094
5 021
14 864
40
58 859
154 597
142 102
2 636
69 188
3 950
45 053
185 627
4 020
0
840 644
51 000
891 644
118 646
132 922
51 000
0
-81 922
0
1 061 290
1 024 566
36 724
94 124
-38 798
932 463
147 786
15,85

2014
709 635
134 901
16 760
120 274
14 268
24 726
296 619
12 879
22 853
52 655
11 000
2 700
174 046
35 573
71 595
10 768
48 595
7 515
0
883 681
2 328
70 297
956 306
2 000
0
51 000
0
1 009 306
153 531
4 176
5 116
12 169
40
60 303
156 910
144 233
2 678
69 880
3 950
45 502
188 408
4 040
0
850 936
0
850 936
158 370
111 400
0
0
-111 400
0
1 009 306
962 336
46 970
105 370
-6 030
953 978
123 569
12,95

2015
729 929
138 274
17 514
123 882
14 554
25 221
307 001
13 008
23 310
53 448
11 000
2 717
176 099
35 888
73 026
10 830
48 835
7 520
0
906 028
2 352
71 703
980 083
1 000
0
0
0
981 083
157 982
4 259
5 213
9 457
40
62 006
159 258
146 397
2 719
70 579
3 950
45 955
191 230
4 060
0
863 105
0
863 105
117 978
74 300
0
0
-74 300
0
981 083
937 405
43 678
116 978
42 678
977 731
83 757
8,57

2016
742 075
142 422
18 303
127 598
14 845
25 725
319 281
13 138
23 776
54 253
0
2 734
178 186
36 203
74 486
10 892
49 079
7 526
0
920 261
2 375
73 137
995 773
1 000
0
0
0
996 773
162 565
4 344
5 312
7 448
0
63 763
161 643
148 593
2 762
71 285
3 950
46 413
194 094
4 080
0
876 252
0
876 252
120 521
54 660
0
0
-54 660
0
996 773
930 912
65 861
119 521
64 861
993 398
62 108
6,25
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6.3. SHRNUTÍ
Z provedené detailní analýzy hospodaření města za předpokladu aplikace současných legislativních pravidel vyplývá, že město může v následujících 5 letech investovat kolem 50 mil. Kč
ročně, aniž by uvažovalo o cizích finančních zdrojích.
Tento roční finanční rámec může dosahovat jak vyšších hodnot, tak i hodnot nižších. Pozitivně jej
mohou ovlivnit připravované legislativní změny (změna v rozpočtovém určení daní, zvýšení limitu poplatku za svoz komunálního odpadu), zvýšení daně z nemovitosti, úspory v provozní
části rozpočtu města, prodej majetku města, úspěšnost při získávání dotací apod., naopak negativně jej ovlivní růst běžných výdajů, zvyšování dluhové služby města nebo třeba na celostátní
úrovni pokles výkonu ekonomiky a tím menší příjmy z daní.
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7. Výběr projektových záměrů
Tvorba Akčního plánu souvisela s výběrem projektových námětů, které budou do plánu zařazeny. Postup tvorby návrhu projektových námětů a jejich zařazení uvádí následující odstavce.



Návrh projektového námětu
Výběr projektových námětů do akčního plánu

Návrh projektového námětu
Projektové náměty byly navrženy ze strany odborů a oddělení magistrátu města, dále členy pracovních skupin a samozřejmě také občanskou veřejností. Pracovní skupiny jsou tvořeny jak zástupci magistrátu města, tak i zástupci významných institucí, organizací a podnikatelů ve městě.
Veřejnost mohla podat své náměty a připomínky na základě zveřejnění výzvy na webových
stránkách města a místním Zpravodaji rady města.
Projektové náměty tedy pocházely z těchto zdrojů:
- dvě veřejné výzvy k předkládání námětů (říjen 2011 a leden 2012)
- podklady zaslané odbory MMFM
- programové prohlášení rady města
- náměty pracovních skupin
Výběr projektových námětů do akčního plánu
Zařazení návrhů projektových námětů spadá do kompetence Řídicí skupiny. Nejprve ale byly
sesbírané náměty diskutovány ve všech pracovních skupinách. Na konci tohoto dokumentu je
uveden přehled projektových námětů, které byly Řídicí skupinou zařazeny do akčního plánu
2012 - 2014.
Akční plán rada města Frýdku-Místku doporučuje ke schválení zastupitelstvu a zastupitelstvo
města Akční plán schvaluje.
Vybrané náměty mohou být dále rozpracovány do podrobnější podoby (harmonogram realizace,
financování, stav projektové dokumentace apod.).
Kritéria pro stanovení prioritního projektového námětu:


Projektové náměty, které řeší kritický stav předmětu projektového námětu a jeho realizace je nevyhnutelná a nutná v co nejbližším časovém horizontu.



Projektové náměty, které již město začalo realizovat.



Projektové náměty, jejichž realizaci již schválilo zastupitelstvo.



Projektové náměty, na jejichž realizaci jsou k dispozici finanční prostředky z rozličných
dotačních titulů a v nejbližší době bude vyhlášena výzva k podávání žádostí.



Stav přípravy projektového námětu z hlediska technické realizovatelnosti.



Výstupy z přípravy a rozpracování projektového námětu.

Přehled projektových záměrů je obsažen v příloze.
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8. Realizace, monitoring, aktualizace
Realizace
Realizace Akčního plánu bude probíhat od jeho schválení zastupitelstvem města. Na základě
časového a finančního harmonogramu by mělo docházet k realizaci jednotlivých projektových
námětů, zejména těch prioritních.

Monitoring
V roční periodě bude naplňování Akčního plánu vyhodnocováno a výsledky monitoringu budou
předkládány Řídící skupině, radě a zastupitelstvu města. Vyhodnocení bude obsahovat ověření,
které projektové náměty byly realizovány a které jsou připravovány, plnění časového a finančního harmonogramu a jakých indikátorů bylo realizací dosaženo a tedy čeho se dosáhlo či naopak
nedosáhlo za dané období. První vyhodnocení by mělo být zpracováno za rok 2012. Zároveň by
se měly ověřit nové náměty, které se v mezidobí objevily. Ty je možno následně navrhnout
k zapracování do akčního plánu.
Za zpracování a předložení vyhodnocení akčního plánu je zodpovědný „garant strategie“.
Aktualizace
Aktualizace strategického i akčního plánu je předpokládána v cca tří až čtyřletých cyklech. Pokud
se vnější (hospodářské/celospolečenské) podmínky změní natolik, že bude třeba provést aktualizaci dříve než za 3 roky, pak by podnět k ní měla vznést Řídící skupina.
Akční plán může být aktualizován i na základě průběžného (ročního) vyhodnocování. Všechny
změny ale musí být schváleny ve volených orgánech města.
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PŘÍLOHA – Záměry TO 1 - Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Číslo opatření/
podopatření

Název projektu (záměru):

1.1.1.

Zvyšování
úrovně vzdělávání

1.1.1.

Gesční
příslušnost

Stručný popis projektu (záměru)

Zdůvodnění realizace (cílové
skupiny, přínosy, další informace)

Místo realizace
(bližší lokalizace na
území města,
územní dopady)

Harmonogram
realizace

OŠKMaT

Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
- implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol
- zavádění vyučovacích metod, organizačních forem do výuky
- zlepšování technického vybavení a podmínek na školách
- zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
podpora zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit.
Snahou města je získat finanční podporu z EU (OPVK) na realizaci
těchto aktivit.

Podpora tříd
pro nadané
děti

OŠKMaT

8. ZŠ ve Frýdku-Místku má otevřenu třídu pro nadané děti. Počítá
se s jejím pokračováním i v dalších letech a otevíráním tříd vyšších
ročníků. Náklady na jednu třídu se pohybují kolem 150 tis. Kč
ročně.

1.1.2.

Rekonstrukce
vnitřního
bazénu na
Základní škole
Frýdek-Místek,
Jiřího
z Poděbrad
3109

OŠKMaT

Stávající technický stav vnitřního bazénu na Základní škole FrýdekMístek, Jiřího z Poděbrad 3109 je velmi špatný. Stav mnoha zařízení je za hranicí životnosti. Špatný technický stav a nedostatečné
zateplení má za příčinu vysoké provozní náklady. Je nutná rekonstrukce nádrže vnitřního bazénu, podlahy, vzduchotechniky,
technického zázemí pro ohřev a úpravu vody a výměna oken. Cílem
je bazén odpovídající aktuálním technickým a hygienickým normám, který bude sloužit zejména pro výuku žáků, sportovním
oddílům a veřejnosti.

1.1.2.

Rekonstrukce
sportovního
areálu ZŠ nár.
um. P. Bezruče

OŠKMaT

Základní škola nár. umělce P. Bezruče Frýdek-Místek, tř. T.G.M. 454
je poslední školou bez vlastního plnohodnotného venkovního
sportoviště. V současnosti škola využívá pro tělesnou výchovu
přilehlé asfaltové hřiště bez dalšího sportovního vybavení a doskočiště pro skok daleký, které vyžaduje rekonstrukci a úpravu okolního terénu. U školy je rovněž plocha pro vrh koulí, která vzhledem
ke špatnému stavu povrchu není možné využívat. Rekonstrukce
hřiště formou vybudování nového multifunkčního hřiště s umělým
povrchem. Rekonstrukce sportovních ploch pro skok daleký a vrh
koulí.

Cílem projektu je trvalé zvyšování
úrovně vzdělávání na školách ve
městě. Cílová skupina: žáci a
pedagogové.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

10 000 000

Nadaných dětí je v populaci
kolem tří procent. Nadané děti se
v běžné třídě mohou nudit a
nerozvíjí svůj potenciál naplno.
Jde o správnou investici do
výjimečných děti.
Zajištění podmínek pro plaveckou
výuku žáků frýdeckomísteckých
ZŠ
- zajištění podmínek pro zájmové
kroužky (plavecký oddíl, vodní
záchranáře, plavání kojenců…)
- zajištění nabídky pro veřejnost

8. ZŠ, Československé armády 570,
Frýdek -Místek

2012-14

900 000

2012-13

Zajištění podmínek pro tělesnou
výchovu žáků ZŠ
- zajištění podmínek pro sportovní kroužky
- rozšíření nabídky sportovního
vyžití pro veřejnost.

Frýdek-Místek, tř.
T.G.M. 454

2013

Odhad nákladů ve sledovaném období
(v Kč)

Monitorovací
indikátor

Cílový stav
monitorovacího
indikátoru

Role města

Zpráva

Zpráva za
období

Předkladatel
projektu,
spolufinancování města
nulové

Počet žáků

50

Finanční
podpora
města

7,5 - 12 mil. Kč

Řešená plocha

160 m2

Realizace akce

3 500 000

Řešená plocha

800 m2

Realizace akce

1.1.2.

Bezpečné
hřiště pro naše
děti

OŠKMaT

Vybudování dětských hřišť s herními prvky pro hru a pohyb dětí v
bezpečném prostředí mateřských škol.

Zkvalitnění venkovního prostředí
pro 308 dětí Mateřské školy
Pohádka. Vybudování areálů pro
všestranné vyžití dětí (především
pohybové) s možností jejich
zpřístupnění veřejnosti v rámci
provozní doby obou škol.

1.1.2.

Revitalizace
zahrady, hřiště
a budovy MŠ
Mateřídouška

OŠKMaT

Revitalizace zahrady s hracími prvky, prolézačky, klouzačky, dopravní hřiště, revitalizace budovy, zateplení.

Přínos: zdravý rozvoj dětí.

1.1.2.

Rekonstrukce
Gymnázia P.
Bezruče

OŠKMaT

Jedná se o stavební úpravy šaten a kabinetů u tělocvičny v objektu
gymnázia. Budova je v majetku města a je ve špatném technickém
stavu. Studenti nemají dobré podmínky ke studiu.

1.1.2.

Zateplení a
renovace škol
ve FrýdkuMístku

OI

1.1.3.

Spolupráce
škol s partnery
v rámci
Euroregionu
Beskydy
Podpora
vzdělanosti na
všech úrovních

Propojení
cyklostezky z
Olešné až do
Ostravy

1.1.4.

1.2.2.

Objekty mateřských
škol ve FrýdkuMístku na ulici
Třanovského 404 a
Gogolova 239 MŠ
Třanovského parcely č. 706/24,
707/1 MŠ Gogolova
- parcely č. 482/174,
482/175, 482/176,
482/177
MŠ Mateřídouška, J.
Božana 3141,
Frýdek-Místek

2012-14

Zlepšení stavu obecního majetku,
zlepšení podmínek studentů.

ČSA 517, FrýdekMístek

2012

Snaha získat prostředky z EU (OPŽP) na zateplení objektů MŠ a ZŠ v
majetku města.

Snížení energetické náročnosti
budov. Úspory v rozpočtu města.

2012-14

OŠKMaT

Realizace projektů financovaných z EU na území Euroregionu
Beskydy.

Rovnoměrný a vyvážený rozvoj
regionu, přeshraniční spolupráce,
sbližování obyvatel a institucí.

ZŠ J. z Poděbrad, ZŠ
1. Máje, MŠ Anenská, MŠ J. Božana,
MŠ Gogolova, MŠ
Lískovecká, Jesle
Brožíkova
Statutární město
Frýdek-Místek, okres
Frýdek-Místek.

Vedení města

Statutární město Frýdek-Místek podporuje vzdělávání dětí, mládeže i dospělých na všech úrovních, bez ohledu na zřizovatele.
Zapojuje se do financování formou dotačních titulů, napomáhá při
realizaci požadavků zařízení (poskytnutí prostor pro vzdělávání –
např. Galileo school).
V roce 2012 dojde z
prostředků města k rekonstrukci sociálních zařízení u tělocvičen
pro studenty gymnázia, další spolupráce se středními školami při
realizaci nabídek pro žáky, kteří končí základní školu, účast vedení
města na slavnostních příležitostech atd.
Město realizuje projekty pro školy, které samo zpracovalo, odborně bude nadále spolupracovat na přípravě a realizaci projektů
podávaných jednotlivými školami.
V oblasti volnočasových aktivit bude město dále iniciovat a podílet
se na realizaci nejrůznějších akcí pro mladé lidi, ale také seniory.

ODSH

Město má trasu na svém území hotovu. Je třeba iniciovat napojení,
což je v gesci Moravskoslezského kraje.

2 500 000

Zpráva

Zpráva za
období

Obecná
podpora
města

Zpráva

Zpráva za
období

Obecná
podpora
města

3 400 000

Řešená plocha

200 m2

Realizace akce

120 mil. Kč
(výše dotace
cca 40 mil. Kč)

Počet zateplených objektů

7

Podání žádostí
o podporu /
realizace akcí

2012-14

Zpráva

Zpráva za
období

Podpora
realizace
projektů/akcí

Spolupráce a podpora vzdělávacích institucí na všech úrovních –
od předškolního vzdělávání po
vzdělávání seniorů.

2012-14

Zpráva

Zpráva za
období

Obecná
podpora
města

Projekt MSK je rozpracován a
bude realizován.

2014

Zpráva

Zpráva za
období

Obecná
podpora
města

2012-14

0
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1.3.1.

Rekonstrukce
dětského
hřiště na ul.
Lesní

OŽPZ

Stávající dětské hřiště se nachází na okraji sídliště ul. Lesní. Většina
herních prvků již musela být odstraněna z důvodu nevyhovujícího
technického stavu a z dětského hřiště zůstalo jen pískoviště a starý
kovový herní prvek. Vybudováním nového dětského hřiště dojde ke
zlepšení vybavenosti na sídlišti na ul. Lesní. Nové dětského hřiště
umožní aktivní trávení volné času dětí z přilehlého sídliště.

1.3.1.

Rekonstrukce
dětského
hřiště na ul.
Lískovecká

OŽPZ

Na okraji bytové zástavby ve Frýdku na ul. Lískovecká se nachází
dvě malá stávající dětská hřiště. Většina herních prvků na těchto
dětských hřištích již musela být odstraněna z důvodu nevyhovujícího technického stavu. U obou dětských hřišť zůstalo jen pískoviště
a po jednom dětském herním prvku. Vybudováním nového dětského hřiště dojde ke zlepšení vybavenosti ploch u stávající bytové
zástavby na ul. Lískovecká. Nové dětské hřiště umožní aktivní
trávení volné času dětí z přilehlých bytových domů.

1.3.1.

Nové dětské
hřiště na
sídlišti Spořilov

OŽPZ

Plocha určená pro vybudování nového dětského hřiště se nachází
na zatravněné ploše mezi obslužnými komunikacemi uvnitř bloků
obytných budov na sídlišti Spořilov. Na uvedeném pozemku se v
současné době nachází hřiště na míčové hry, staré dřevěné pískoviště a skupina vzrostlých stromů. Vybudováním nového dětského
hřiště dojde ke zlepšení vybavenosti sídliště Spořilov. Nové dětské
hřiště umožní aktivní trávení volné času dětí ze sídliště Spořilov.

1.3.1.

Veřejná
sportoviště

OŠKMaT

Obnova povrchu veřejných sportovišť ve městě. Jedná se o obnovu
povrchu u 10 vytipovaných veřejných sportovišť, které jsou umístěné v sídlištní zástavbě ve městě.
Z těchto akcí jde o výstavbu nového multifunkčního hřiště na ul. F.
Linharta (náklady cca 4,5 mil., dotace EU 80%)
- obnova 5 hřišť v rámci realizace projektu Revitalizace veřejných
prostranství na sídlišti Slezská, odhad nákladů (3 mil. Kč, dotace EU
80%)
- obnova povrchů 4 veřejných sportovišť v rámci OŠKMaT, odhad
nákladů 1,5 mil. Kč z prostředků SMFM

1.3.2.

Baseballové
hřiště

OŠKMaT

Ve Frýdku-Místku dlouhodobě působí basebalový klub BK Klasik,
který dosáhl řady sportovních úspěchů a ve svém klubu sdružuje na
stovku dětí. V současnosti klub působí v areálu TJ Slezan, kde je
vybudováno provizorní baseballové hřiště, které vzhledem k
územní problematice a využívání areálů i pro další aktivity dále
nelze rozvíjet. Proto bylo rozhodnuto o záměru vybudování nového
baseballového hřiště.

Navržená rekonstrukce dětského
hřiště na ul. Lesní řeší zlepšení
současného stavu vybavenosti
dětských hřišť, a to v souladu s
plánem budování dětských hřišť
na území města Frýdku-Místku,
který byl schválen Radou města
Frýdku-Místku dne 4. 5. 2004.
Navržená rekonstrukce dětského
hřiště na ul. Lískovecká řeší
zlepšení současného stavu
vybavenosti dětských hřišť, a to v
souladu s plánem budování
dětských hřišť na území města
Frýdku-Místku, který byl schválen
Radou města dne 4. 5. 2004.

ul. Lesní

2013

800 000

Řešená plocha

1500 m2

Realizace akce

ul. Lískovecká

2013

800 000

Řešená plocha

1000 m2

Realizace akce

Výstavba nového dětského hřiště
je realizována na základě požadavku obyvatel sídliště Spořilov.
Na sídlišti dochází k nárůstu dětí
a v současné době nejsou v okolí
navrženého dětského hřiště již
žádné herní prvky. Staré herní
prvky musely být z důvodu
nevyhovujícího technického stavu
odstraněny.
Veřejná sportoviště byla budována při stavbě sídlišť. Vytipovaná
sportoviště se vyznačují velice
špatným stavem asfaltového
povrchu, který je rozpraskaný, na
mnohých místech vyboulen, či
jinak poškozen. Cílem je zlepšení
podmínek pro využití volného
času ve městě, zvýšení bezpečnosti a snížení hlučnosti umělých
povrchem.

ul. Spořilov

2012

800 000

Řešená plocha

160 m2

Realizace akce

ul. F. Linharta,
sídliště Slezská a
další vybrané lokality

2012-14

3 000 000

Počet realizovaných akcí

10

Realizace akcí

Zajištění podmínek pro sportovní
klub a rozšíření nabídky sportovního vyžití pro veřejnost

ul. 28. října (pozemek Riviéra)

2012-13

5 000 000

Řešená plocha

1 ha

Realizace akce

20

1.3.2.

Areál kolečkových sportů

OŠKMaT

Areál kolečkových sportů (skatepark) byl z technických důvodů
zrušen v roce 2010. O přetrvávajícím zájmu o sportoviště pro
kolečkové sporty svědčí neustále dotazy občanů ke stavu přípravy
nového skateparku. V současnosti probíhá výběr vhodné lokality
pro umístění skateparku a jednání se zástupci zájmových klubů.
Výstavba areálu kolečkových sportů (skateparku). Jedná se vybudování plochy s rozmístěnými překážkami se speciálním povrchem
pro skateboard, in-line brusle a BMX kola.

1.3.2.

Hasičské
cvičení zabaví i
okolí

OŠKMaT

Obsahem projektu je vybudování zázemí pro venkovní sportovní a
kulturní činnost v přilehlém areálu hasičské zbrojnice. Harmonogram: 03-05/2012 – realizace – srovnání hřiště (vláčení, válcování a
jiné úkony pro danou přípravu), příprava plochy pro osetí trávníku
(likvidace plevele, a jiné), osetí a instalace překážek 08/2012 –
slavnostní otevření pro veřejnost a pozvané hosty.

1.3.3.

Rekonstrukce
střechy
budovy B
Střediska
volného času
Klíč, p. o.

OŠKMaT

Rekonstrukce budovy B Střediska volného času Klíč, p. o. na ulici
Pionýrů č. p. 764 (bývalá SMTu) je navržena z důvodů:
- špatného stavu střechy, kdy do budovy zatéká, krovy jsou napadnuty červotočem, opadávají omítky…
- nelze využívat půdní prostory, zatékáním jsou poškozovány další
prostory (klubovny v patře)
Rekonstrukce střechy budovy B Střediska volného času Klíč, p. o.
spojená s vybudování kluboven v podkroví.

Rozšíření nabídky sportovních
aktivit ve městě
- podchycení problémové skupiny
dětí a mládeže a prevence
rizikového chování
- zvýšení atraktivity města o nové
adrenalinové využití volného času
Skatepark by sloužil k rozvoji
sportu ve městě pro mládež a
dospívající. Přínosem výstavby
tohoto projektu je drogová
prevence a prevence kriminality
mládeže.
Cílem projektu je:
- zajistit zejména mladým hasičům kvalitní zázemí pro zájmovou
a sportovní činnost
- vytvoření zázemí pro další
kulturní a společenské aktivity
SDH, včetně okrsku č. 1
- zvýšit zájem o mladé hasiče,
venkovní sportovní vyžití celého
okolí Bahna
- zajistit naplnění volného času
obyvatel žijících v okolí, jelikož v
současnosti se ve větší blízkosti
nenachází žádné prostory, které
se dají takto využít
- fyzická příprava výjezdové
jednotky a výcvik družstev hasičů
z Bahna.

lokalita se hledá

2013

1,5 - 4 mil. Kč

Řešená plocha

Realizace akce

Projekt bude realizován v rámci areálu
SDH Místek – Bahno.
Na pozemku č. p.
3653/2, k. ú. Místek,
vznikne nové hřiště,
které nahradí starý
nevyhovující terén.

2012

200 000

Řešená plocha

2200 m2

Finanční
podpora
města

Zkvalitnění podmínek pro zájmové vzdělávání občanů města i
blízkého okolí,
- bezpečné prostředí pro volnočasové aktivity
- rekonstrukce umožní provádět
další plánované úpravy a opravy
uvnitř budovy v souladu s dlouhodobým záměrem organizace

ulici Pionýrů č. p.
764, Frýdek-Místek

2012-13

4 500 000

Řešená plocha

180 m2

Finanční
podpora
města
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1.3.3.

Vytipování
vhodných
prostor pro
vytvoření
zázemí pro
volnočasové
aktivity
seniorů

OŠKMaT

Výběr vhodných prostor pro vytvoření zázemí pro volnočasové
aktivity seniorů (setkávání, ruční práce, besedy apod.). Vytipovat
vhodné prostory a činit přípravné kroky ke vzniku seniorcentra.

Ve městě je téměř 20% obyvatel
starších 65 let, což představuje
cca 12 000 osob. Chybí prostory,
ve kterých by se soustředily
aktivity seniorů.

1.3.5.

Multifunkční
sportovní hala

OI+Sportplex

Výstavba nové multifukční haly Polárka, která vedle ledních sportů
nabídne i další možnosti (střelnice, badminton, restaurace s
výhledem na ledovou plochu).

1.3.6.

Podpora
projektu
mládežnického
Centra sportu i
Sportovního
fondu

OŠKMaT

Podpora sportovních klubů, zejména těch, které dosahují významnějších výsledků (postup do vyšších soutěží). Na zajištění podpory
činnost a soutěžních akcí pořádaných sportovními organizacemi
vyčleňuje město cca 28 mil. Kč ročně.
Centrum sportu a sportovní fond:
Děti a mládež jsou podporovány prostřednictvím Centra sportu ve
sportovních klubech hokeje, fotbalu, házené, volejbalu, basketbalu,
atletiky a šachu. Do centra sportu jsou zařazené významné sportovní kluby s dlouholetou tradicí, širokou sportovní základnou a
dlouhodobě dosahující významných úspěchů (cca 11 mil. Kč ročně).
Z projektu Centra sportu se podporuje rovněž činnost kroužků na
základních školách, jejichž cílem je přivádět děti k pohybovým
aktivitám v celkové výši cca 1,1 mil. Kč.
Ze sportovního fondu města je podporována sportovní činnost pro
děti a mládež i v menších sportovních klubech ve výši (cca 1,2 mil.
Kč).

Na území města se nachází
sportovní hala, jejíž zařízení je již
po technické a morální stránce
zastaralé a neodpovídá současným požadavkům kladeným na
moderní sportovní zařízení.
Snahou investora bude na místě
současného objektu zbudovat
nový objekt.
Podpora sportovního vyžití
mládeže, prevence kriminality,
podpora zlepšování sportovních
výsledků.

1.3.6.

Podpora
Domu včelařů

OŠKMaT

Finanční podpora na provoz Domu včelařů ve výši cca 90 tis. Kč
ročně.

1.3.7.

Prázdniny ve
městě

SVČ

V době prázdnin vychází město a SVČ vstříc rodičům školáků a
nabízí aktivity, které je zabaví během období mimo školy. Město
přispívá na pořádání akcí částkou 220 tis. Kč ročně.

Příspěvek na chod včelařského
muzea, které je chloubou regionu.
Volnočasové aktivity dětí, zvýšení
bezpečnosti během prázdnin,
odlehčení rodičům.

Vhodné lokality ve
SMFM.
(např. o objekt
bývalé Banky
Moravia, parc. č.
213, k. ú. Místek,
Národní Dům parc.
č. 215/2, 216/1 k. ú.
Místek, objekt
Slezanu u vlakového
nádraží parc. č.
2829/1, 2829/2 k. ú.
Frýdek, bývalá
zastavárna na
náměstí ve Frýdku,
parc. č. 72 k. ú.
Frýdek, apod.
Na Příkopě, FrýdekMístek

2012-14

0

Zpráva

Zpráva za
období

Realizace akce

2012-14

350 000 000

Řešená plocha

1 ha

Realizace akce

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

90 000 000

Počet podpořených subjektů/ zpráva

Zpráva za
období

Finanční
podpora
města

Chlebovice

2012-14

260 000

Zpráva

Zpráva za
období

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

660 000

Počet realizovaných akcí /
zpráva

40 akcí
ročně

Finanční
podpora
města
Finanční
podpora
města
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1.4.1.

Malíři - výstavy výtvarného
umění

OŠKMaT

Spolupráce města (poskytnutí prostor) při chystaných výstavách
výtvarného umění. Město disponuje vhodnými prostory a bude
podporovat tyto aktivity soukromých subjektů.

Podpora kultury, zejména výtvarného umění. Kultivace lidské
osobnosti.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

0

Zpráva

Zpráva za
období

Obecná
podpora
města

1.4.1.

Sweetsen fest
– FrýdekMístek sobě!

OŠKMaT

Největší frýdecko-místecký hudební, divadelní a filmový festival
funguje již 8 let na 4 jednoduchých principech, které zajišťují trvale
jeho unikátní dramaturgii a charitativní přesah: 1. na festivalu
vystupují pouze tvůrci a umělci z Frýdku-Místku 2. všichni účinkující
vystupují bez nároku na honorář 3. po celou dobu konání festivalu
se nevybírá žádné vstupné 4. během akce probíhají sbírky pro
humanitární organizace (ADRA, Charita, Podané ruce) V rámci
festivalu, který probíhá na několika scénách a který navštěvují
tisíce návštěvníků, probíhají i výtvarné a fotografické dílny, jejichž
výsledky budou nabízeny v dobročinných aukcích a kompletní
výtěžek bude opět věnován charitě. Do realizace festivalu je
aktivně zapojeno i Statutární město Frýdek-Místek.

Dům Pod Svícnem,
Stadion TJ Slezan,
zahrada Národního
domu, hudební klub
Stoun, veřejná
prostranství, hudební kluby a galerie ve
Frýdku-Místku.

2012-14

1 500 000

Zpráva

Zpráva za
období

Obecná i
finanční
podpora
města

1.4.1.

Podpora
kulturních akcí

OŠKMaT+
Národní dům+
Městská
knihovna

Podpora akcí probíhajících ve městě (Mezinárodní folklorní festival,
Sweetsen fest, Beskydské Veseléto, Beskydy Sound, akce hudebního klubu Stoun, Nedělní dopoledne s kulturou v Sadech Bedřicha
Smetany apod.). Statutární město Frýdek-Místek podporuje kulturu
ve městě finanční částkou cca 26,6 mil. Kč ročně. Mimo přímé
podpory kultury město hradí náklady na provoz a činnost dvou
městských příspěvkových organizací, a to Národní dům FrýdekMístek, příspěvková organizace a Městská knihovna Frýdek-Místek.
Roční výdaje a kulturní akce z rozpočtu města tedy dosahují cca 50
mil. Kč.

Cílem festivalu je spojení výlučné
dramaturgie (co nejširší prezentace frýdecko-místecké umělecké
scény) a neziskového sektoru, tj.
nenásilné a celospolečensky
velmi potřebné propojení zábavy
a společné myšlenky. Festival
poskytuje díky nulovému vstupnému prostor realizaci humanitárních sbírek a prezentaci
činnosti charitativních organizací
a jejich poboček z Frýdku-Místku.
Humanitární rozměr festivalu je
doplněn i v areále probíhajícími
výtvarnými a fotografickými
dílnami. Výsledné práce byly
vydraženy a získané prostředky
putovaly na konta humanitárních
společností. Cílovými skupinami
jsou primárně frýdecko-místecké
humanitární organizace a umělci,
sekundárně široká veřejnost.
Uspokojení kulturních potřeb
občanů, prezentace města.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

150 000 000

Počet podpořených akcí/
zpráva

Zpráva za
období

Finanční
podpora
města

1.4.2.

Rekonstrukce
kina Petra
Bezruče

OI

Rekonstrukce kina na multifunkční zařízení (kulturní scéna, konferenční zařízení) a nalezení vhodné kombinace využití. V r. 2012
město nechá zpracovat projektovou dokumentaci, ze které vzejdou
i předpokládané náklady realizace a s tím spojený harmonogram
stavebních prací.

Kino je v nevyhovujícím technickém stavu, nemá odpovídající
využití.

Frýdlantská 612, F-M

2012-14

Projektová
dokumentace

Zpracovaná
PD, stavební
povolení

Příprava PD,
realizace akce

1.4.3.

Letní kino ve
Frýdku-Místku

OŠKMaT

Obnovení tradice filmových projekcí v letním kině s dramaturgií
zaměřenou na všechny sociální i věkové skupiny veřejnosti. Každoroční minimální 5-ti denní projekce ve 2 termínech - poslední týden
v červnu a první týden v druhé polovině srpna. 3. ročník se odehraje 25. až 29. června a 15. až 19. srpna 2012.

Ve Frýdku-Místku řadu let
scházelo letní kino. Podle prvních
dvou ročníků tato aktivita oslovuje všechny sociální i věkové
skupiny veřejnosti a rozšiřuje
významně jejich možnosti kulturního vyžití.

Stadion TJ Slezan ve
Frýdku-Místku

2012-14

Zpráva

Zpráva za
období

Finanční
podpora
města

150 000
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1.5.1.

Propagace
města na
veletrzích
cestovního
ruchu

OÚRSŘ

Záměrem je účast na veletrzích cestovního ruchu a zlepšení propagace města.

Důvodem je nedostatečný počet
turistů přijíždějících a nocujících
ve F-M a okolí.
Cíl: zvýšení počtu turistů
Cílová skupina: turisté domácí i
zahraniční

1.5.5.

Adventure golf
na Olešné

OI

Příprava projektové dokumentace na vybudování adventure golfu
(zážitkový golf) na vhodné lokalitě ve městě (Olešná). Se zahájením
příprav projektové dokumentace je počítáno již v roce 2012.
Samotná výstavba infrastruktury bude odvislá od finančních
možností města. Je možný vstup i soukromého kapitálu.

Zlepšení možností volnočasových
aktivit ve městě, rozvoj cestovního ruchu. Synergie s opatřením
1.2 strategického plánu.

1.5.8.

Rozvoj aktivit
Beskydského
informačního
centra

Vedení města

Podpora projektů připravovaných a realizovaných Beskydským
informačním centrem na podporu rozvoje cestovního ruchu, služeb
občanům, volnočasových aktivit, vzdělávání a osvěty.

1.5.8.

Rozvoj aktivit
Euroregionu
Beskydy

Vedení města

Sdružení, jehož české zastoupení sídlí ve Frýdku-Místku, se orientuje na přeshraniční spolupráci (Slovensko, Polsko). Cílem euroregionu, který vznikl v roce 2000, jsou společné aktivity za účelem
rovnoměrného a vyváženého rozvoje regionu a sbližování jeho
obyvatel a institucí v příhraničních oblastech. Jde zejména o
výměny zkušeností a informací týkajících se rozvoje regionu,
výměny zkušeností a informací týkajících se trhu práce, územního
plánování a stavebnictví, řešení společných problémů v oblastech
dopravy, dopravních sítí, spojů a telekomunikací, řešení společných
problémů týkajících se ekologie a životní prostředí, hospodářství,
obchodu, průmyslu, malého a středního podnikání, zemědělství,
lesního hospodářství, potravinářského průmyslu,
rozvoje turistiky a cestovního ruchu, s ohledem na zlepšení podmínek pro turistický ruch v pohraničí oblasti, školství, výměny mládeže a sportu, osvěty, kulturní výměny a péče o společné kulturní
dědictví, prevence a odstraňování následků živelních pohrom, péče
o bezpečnost obyvatel, vzájemné spolupráce záchranných služeb
na území Euroregionu.

2013-14

1 800 000

Zpráva

Zpráva za
období

Finanční
podpora
města

Lokalita Olešná

2012-13

800 000

Projektová
dokumentace

Zpracovaná
PD

Realizace akce

Důvodem je zvýšení počtu turistů
přijíždějících do F-M a okolí.
Realizace akcí pro místní občany.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

Zpráva

Zpráva za
období

Obecná
podpora
města

Rovnoměrný a vyvážený rozvoj
regionu, přeshraniční spolupráce,
sbližování obyvatel a institucí.

Statutární město
Frýdek-Místek, okres
Frýdek-Místek, část
okresu Karviná

2012-14

Zpráva

Zpráva za
období

Obecná
podpora
města
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PŘÍLOHA – Záměry TO 2 - Sociální služby a zdravotní péče
Číslo opatření/
podopatření

Název projektu (záměru):

2.1.1.

Nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

Gesční příslušnost

OSS

Stručný popis projektu (záměru)

Zdůvodnění realizace (cílové
skupiny, přínosy, další informace)

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní,
popřípadě terénní služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let
ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit
kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a
zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit
jim lépe se orientovat v sociálním prostředí a vytvářet podmínky k
řešení jejich nepříznivé sociální situace. Ve Frýdku-Místku působí 4
nízkoprahová zařízení:
* Klub Nezbeda, provozovaný Charitou, jež poskytuje služby dětem
a mládeži ve věku od 6 do 15 let; nabízí dětem zázemí, kde mohou
smysluplně trávit svůj volný čas a kde jsou motivovány k pozitivním
změnám ve svém životě; je jim zde poskytována nebo zprostředkována odborná pomoc a podpora v problémových situacích. Počet
klientů – 100.
* Klub U-kryt, provozovaný občanským sdružením Filadelfie, který
poskytuje dětem a mládeži ve věku od 7 do 18 let bezpečný
prostor a podporu pro trávení volného času; usiluje o pozitivní
změny v jejich životě a pomáhá jim zvládat obtížné životní situace.
Počet klientů – 180.
* Klub Kosťa, provozovaný SMFM, který poskytuje služby dětem a
mládeži ve věku od 12 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Počet klientů – 150.
* Klub Prostor, provozovaný SMFM, poskytuje služby dětem a
mládeži ve věku od 14 do 19 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Počet klientů – 120.

Eliminace nežádoucího chování
dětí a mládeže, podpora a vedení
k samostatnému řešení a odpovědnosti v nepříznivých situacích,
smysluplné využití volného času,
hledání a uplatňování vlastních
pozitivních schopností a dovedností, lepší informovanost o
sociálních službách, právech,
povinnostech.
Posílení podpory nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež.
Cílová skupina: děti a mládež,
osoby ohrožené sociálním
vyloučením.
Námět je v souladu s programovým prohlášením Rady města.

Místo realizace
(bližší lokalizace na
území města,
územní dopady)

Harmonogram
realizace

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

Odhad nákladů ve sledovaném období
(v Kč)
7 500 000

Monitorovací
indikátor

Počet podpořených osob

Cílový stav
monitorovacího
indikátoru
550 ročně

Cílem je zajištění finanční, personální a prostorové stability služeb;
spolupráce mezi organizacemi.
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Role města

Finanční
podpora
města

2.1.1.

Projekt
Azylový dům
Bethel a Sára

OSS

Sociální služby osobám bez přístřeší jsou zajišťovány prostřednictvím pobytových služeb v azylových domech. Služba zahrnuje
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, ubytování a
pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Ambulatní formou jsou služby poskytovány v nízkoprahových centrech, kde jsou zajišťovány podmínky pro osobní
hygienu v noclehárnách, jejichž účelem je poskytnutí přenocování.
Terénní programy jsou určeny osobám, které vedou rizikový
způsob života; jejich cílem je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika takového způsobu života.
Služby pro osoby bez přístřeší zajišťuje ve městě Frýdku-Místku
Slezská diakonie ve středisku Bethel. Jsou zde poskytovány tyto
registrované sociální služby:
Azylový dům Bethel (počet klientů – 68), noclehárna (počet klientů
– 135), nízkoprahové denní centrum (počet klientů – 140), sociální
rehabilitace (počet klientů – 30), terénní program (počet klientů –
180).
Ženám a matkám s dětmi nacházejícím se v nepříznivé životní
situaci spojené se ztrátou bydlení slouží Azylový dům Sára. Kapacita lůžek azylového bydlení – 44.
Realizace sociální práce s osobami bez přístřeší. Cílem pomoci
poskytované jak v zařízeních, tak i prostřednictvím terénní práce,
je pomoc a podpora jednotlivcům v překonání nepříznivé sociální
situace. Prevence a snižování rizik, které přináší dlouhodobý život
bez uspokojení základních životních potřeb, nejen fyziologických,
ale i sociálních.

Cílem sociální práce s osobami
bez přístřeší je snižování zdravotních a sociálních rizik, motivace k
aktivitě a samostatnosti při řešení
obtížných životních situací.
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby v nepříznivé sociální
situaci
Námět je v souladu s programovým prohlášením Rady města.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

4 500 000

Počet podpořených osob

150 ročně

Finanční
podpora
města

2.1.1.

Sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

OSS

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popř.
ambulantní služby poskytované rodinám s dítětem, jehož vývoj je
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace,
kterou rodiče sami bez pomoci nedokáží překonat. Služba je
poskytována osamělým rodičům s dětmi, rodinám s obtížně
vychovatelným dítětem a sociálně znevýhodněným rodinám s
dětmi.
Ve Frýdku-Místku zajišťuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s
dětmi Slezská diakonie. Prostřednictvím terénního sociálního
pracovníka je klientům poskytována pomoc a podpora při sociálním začleňování, v kontaktu s rodiči, učiteli a spolužáky a s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pracovníci navštěvují rodinu doma nebo tam,
kde rodina bydlí (např. ubytovna). Cílem služby není jednorázová
intervence, ale soubor opakovaných činností a návštěv, při nichž si
rodina upevňuje získané zkušenosti a dovednosti. Pracovníci
zajišťující sociálně aktivizační službu spolupracují při poskytování
pomoci a podpory klientům s pracovníky oddělení sociálně právní
ochrany dětí MMFM. Počet klientů – 18.
Zajištění služby terénního sociálního pracovníka v rodinách, jehož
prostřednictvím a s jehož pomocí bude rodina schopna samostatně
zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem
odpovídající prostředí

Posílení schopnosti rodiny
samostatně zvládat problémy
každodenního života a zajistit
odpovídající prostředí svým
dětem. Prevence rozpadu rodiny,
snížení počtu dětí umisťovaných
do ústavní péče, posilování
rodičovských kompetencí,
zlepšení školního prospěchu a
chování dětí.
Pomoc a podpora rodinám při
sociálním začleňování, nácvik a
upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností. Prevence umisťování
dětí do ústavní péče; v návaznosti
na připravovanou novelu zákona
o sociálně právní ochraně dětí
zajištění spolupráce MMFM s
neziskovými
organizacemi v terénu.
Cílová skupina: děti a mládež,
osoby ohrožené sociálním
vyloučením.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

600 000

Počet podpořených osob

18 ročně

Finanční
podpora
města

26

2.1.1.

Projekty na
podporu
dalších služeb
v pobytových
zařízeních
(odlehčovací
služby,
týdenní
stacionář)

OSS

Dům pokojného stáří (Charita) bude realizovat velký investiční
projekt pobytových sociálních služeb – centrum odlehčovacích
služeb a týdenní stacionář.
*Centrum odlehčovacích služeb poskytuje komplexní péči osobám
se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního a tělesného postižení, o které je jinak pečováno v
jejich přirozeném prostředí, a to po dobu nezbytného odpočinku
pečujících osob, za účelem dočerpání sil pro další péči, nejdéle po
dobu 3 měsíců. Kapacita služby – 12 lůžek.
*Týdenní stacionář je určen osobám, které z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního a tělesného postižení potřebují
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jejich cílem je ulehčit
pečujícím osobám v době od pondělí do pátku. Služba zahrnuje
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí
stravy a ubytování, udržování nebo zvyšování samostatnosti a
soběstačnosti uživatelů. Kapacita služby – 3 lůžka.
Zajištění odlehčovací služby pro osoby se sníženou soběstačností z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnění nezbytného odpočinku pro pečující osoby.
Zajištění pobytových služeb osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytnutí potřebné pomoci
osobám, které pečují o seniory
nebo osoby se zdravotním
postižením převzetím této osoby
do přechodné péče a tím umožnění potřebného odpočinku nebo
poskytnutí času pro řešení
osobních záležitostí pečujících.
Možnost pečujících nepřerušit
zaměstnání a zároveň pečovat o
člena rodiny; setrvání seniora
nebo zdravotně hendikepovaného ve své domácnosti, udržení
kontaktu se společenským
prostředím a aktivizace v rámci
poskytované služby.
Zajištění možnosti odpočinku pro
pečující osoby prostřednictvím
participace odlehčovacích služeb
a týdenního stacionáře.
Cílová skupina: senioři a osoby se
zdravotním postižením, fyzické
osoby pečující o své blízké.
Námět je v souladu s programovým prohlášením Rady města.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

900 000

Počet podpořených osob

15 ročně

Finanční
podpora
města

2.1.1.

Projekt
terénních
sociálních
služeb ve
městě

OSS

Již v roce 2009 byla odborem sociálních služeb zpracována Koncepce romské integrace ve Frýdku-Místku. Na základě šetření byly
identifikovány nejčastější okruhy problémů: zadluženost, nízká
kvalita bydlení, zdravotní oblast, nájemní vztahy, oblast vzdělávání
dětí a mládeže a nezaměstnanost.
Současná terénní práce je významným prostředkem prevence
sociálního vyloučení jednotlivců, rodin i komunit. Výhodou terénní
práce je její realizace v přirozeném prostředí uživatelů služeb a
přímý kontakt pracovníků s nimi. Terénní práce zahrnuje sociální
poradenství při jednání s úřady, v oblasti bydlení a vzdělávání,
pomoc při uplatnění na trhu práce, řešení zadluženosti a prevenci
užívání drog, alkoholu a gamblerství.
Realizace terénní práce, vznik komunitního centra, vzdělávací a
volnočasové aktivity pro děti a mládež. Cílem terénní práce je
pomoc a podpora jednotlivcům, rodinám a komunitě v překonání
nepříznivé sociální situace.

Podpora a optimalizace služeb
poskytovaných terénními sociálními pracovníky, zajištění systému pomoci v nepříznivých
životních situacích sociálně
vyloučeným jednotlivcům,
rodinám i komunitě; motivace
klientů realizací volnočasových
aktivit pro rodiče s dětmi; monitoring bytové situace; snižování
zadluženosti romských rodin
účelnou prevencí a včasným
řešením individuálních případů.
Cílem terénní práce je pomoc a
podpora jednotlivcům, rodinám a
komunitě v překonání nepříznivé
sociální situace, předcházení
sociálnímu vyloučení, prevence
prohlubování zadluženosti vůči
SMFM, prevence záškoláctví a
prevence umisťování dětí do
ústavní péče.
Cílová skupina: osoby v nepříznivé sociální situaci a etnické
menšiny. Námět je v souladu s
programovým prohlášením Rady
města.

Sociálně vyloučené
lokality ve městě
Frýdku-Místku

2012-14

600 000

Počet podpořených osob

200 ročně

Finanční
podpora
města
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2.1.2.

Dotační
program na
podporu a
rozvoj sociálních služeb

OSS

Dotace jsou součástí systému vícezdrojového financování sociálních služeb od roku 2007. Sociální služby jsou financovány přímo
platbami jejich uživatelů, dotacemi ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a obce, příp. platbami zdravotních pojišťoven, ze
strukturálních fondů, nadací, darů apod. Dotace z rozpočtu obce
jsou rozdělovány mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb,
splňující podmínky registrace sociálních služeb, na takové služby,
které občané obce potřebují, a které jsou součástí komunitního
plánování.

Stabilita a kvalita poskytovaných
služeb se zajištěním transparentního financování z dotačních
titulů města.
Cílová skupina: poskytovatelé
sociálních služeb.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

2.1.4.

Zpracování
střednědobého plánu
rozvoje
sociálních
služeb

OSS

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, jejímž prostřednictvím lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak,
aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých
občanů, skupin a komunit. Komunitní plánování ve Frýdku-Místku
probíhá od roku 2003: I. komunitní plán byl realizován v letech
2006 – 2010, II. komunitní plán pokrývá období let 2011 – 2013.
Od roku 2013 bude realizován III., navazující střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb.
Vytvoření a realizace III. střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb ve městě Frýdek-Místek.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2013

2.1.4.

Projekt
sociální
prevence
rizikového
chování dětí a
mládeže

OSS

Základním principem prevence rizikového chování je výchova k
předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji
psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Preventivní opatření, realizovaná v souvislosti s cíli předchozího komunitního plánu, jsou zajišťována státními i nestátními
organizacemi, které na plnění těchto cílů participují. V projektu
jsou zapojeny mimo jiné tyto subjekty: Centrum nové naděje, o.s.,
Městská policie, Policie České republiky, Probační a mediační
služba, Renarkon, o.p.s, Pedagogicko-psychologická poradna,
oddělení sociální prevence Odboru sociálních služeb MMFM,
oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociální péče MMFM. Komplexní program prevence rizikového chování.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

1 800 000

2.1.5.

Den zdraví a
sociálních
služeb

OSS

Na území města Frýdku-Místku je zajišťována široká nabídka
sociálních služeb. V souvislosti s tím přetrvává potřeba orientovat
se v nabídce a možnostech poskytovaných služeb nejen pro laickou
a odbornou veřejnost, ale také mezi poskytovateli sociálních služeb
a souvisejících aktivit.
Zajištění předávání informací mezi poskytovateli sociálních služeb a
vytvoření uceleného přehledu o nabídce služeb. Informovanost
laické i odborné veřejnosti.

Efektivní využívání finančních
zdrojů v sociální oblasti. Posílení
sociální soudržnosti komunity,
podpora sociálního začleňování a
předcházení sociálního vyloučení
jednotlivců i skupin. Zajištění
dostupnosti sociálních služeb pro
uživatele a podpora poskytovatelů sociálních služeb.
Cílová skupina: uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb, široká veřejnost.
Předcházení a minimalizace
rizikových projevů u dětí a
mládeže; snižování podílu nezletilých a mladistvých na kriminalitě;
posilování povědomí rodičovské
veřejnosti o možnostech prevence rizikového chování a nabídky
volnočasových aktivit na území
města Frýdku-Místku.
Snížení kriminality ve městě při
prohloubení spolupráce všech
zainteresovaných organizací.
Cílová skupina: děti a mládež,
osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Zvýšení informovanosti o sociálních službách prostřednictvím
vydávaných propagačních materiálů a adresářů. Předávání
informací zájemcům o službu a
jejich blízkým. Vzájemná informovanost, propojení a zlepšení
vztahů mezi poskytovateli
sociálních služeb, uživateli,
obcemi a veřejností. Prohloubení
informovanosti laické i odborné
veřejnosti o poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivitách.
Cílová skupina: laická i odborná
veřejnost. Námět je v souladu s

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

300 000

16 000 000

200 000

Počet podpořených služeb/subjektů

Finanční
podpora
města

Dokument

1 koncepční dokument

Realizace akce

Zpráva

Zpráva za
období

Finanční
podpora
města

Počet informačních akcí/
počet informačních
materiálů

Finanční
podpora
města
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programovým prohlášením Rady
města.
2.2.1.

Zpracování
koncepce
následné a
dlouhodobé
péče

OSS

Současný stav věcí nebyl do současné doby zmapován. Potřeba
zpracování koncepce souvisí s přípravou zákona o následné a
dlouhodobé péči, který by měl začít platit od roku 2013. Současná
legislativa neupravuje vztahy mezi sociální a zdravotní sférou v
oblasti dlouhodobé zdravotně sociální péče.

2.2.1.

Rekonstrukce
budovy LDN

vedení města

Stavební rekonstrukce budovy léčebny na ulici Revoluční č.p. 1282,
s cílem vybudování sociálního zařízení u pokojů. Snížení kapacity
čtyřlůžkových pokojů.

2.2.1.

Spolupráce
s MSK na
rozvoji Nemocnice ve
FrýdkuMístku, p.o.
Pořízení
přístrojového
vybavení
nemocnice

vedení města

vedení města

2.2.1.

Stabilita a kvalita poskytovaných
služeb se zajištěním transparentního financování z dotačních
titulů města. Zajištění dostupné a
kvalitní dlouhodobé péče seniorům a osobám se zdravotním
postižením.
Cílová skupina: poskytovatelé
sociálních služeb. Námět je v
souladu s programovým prohlášením Rady města.
Zvýšení kvality ubytování pacientů. Dlouhodobě nemocní. Senioři.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-13

Revoluční 1282,
Frýdek-Místek

3-4
měsíce

Udržení zdravotnického zařízení a samotného spektra poskytované
péče.

Zvýšení dostupnosti zdravotní
péče

Území statutárního
města FrýdkuMístku

Finanční příspěvek na vybavení nemocnice.

Zlepšení péče o nemocné

Území statutárního
města FrýdkuMístku

150 000

Dokument

1 koncepční dokument

Realizace akce

25 000 000

Zpráva

Zpráva za
období

Obecná
podpora
města

2012-14

0

Zpráva

Zpráva za
období

Obecná
podpora
města

2012-14

3 000 000

Zpráva

Zpráva za
období

Finanční
podpora
města

29

2.2.2.

Sociální
rehabilitace

OSS

2.2.3.

Dotační
program na
podporu a
rozvoj zdravotnictví

OSS

2.3.1.

Program
prevence
kriminality
2012

MP

Sociální rehabilitace je soubor činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním
postižením zejména rozvojem jejich specifických schopností a
dovedností s využitím zachovaných schopností, potenciálů a
kompetencí. Službami poskytovanými v rámci sociální rehabilitace
je zajišťována osobám se zdravotním postižením individuální
podpora při získávání návyků a dovedností nejen pro běžný život,
ale také pro získání a udržení uplatnění v pracovním životě. Ve
Frýdku-Místku zajišťuje sociální rehabilitaci:
* Slezská Diakonie, prostřednictvím projektu RÚT, který se zaměřuje na podporu samostatnosti a uplatnění v osobním a pracovním
životě formou nácviku modelových situací, zvládání reálných
situací, tréninků, vzdělávání, odborného výcviku apod. Počet
klientů – 20.
* Kafira, o.s., jejímž cílem je rozvoj schopností a dovedností posilujících pracovní a sociální začlenění uživatelů a jejich podpora při
získání a udržení pracovního místa, a to např. prostřednictvím
odborného nácviku práce s technicky náročnými kompenzačními
pomůckami, vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních
technologií a jazykového vzdělávání (kurzy angličtiny). Počet
klientů – 19.
Rozvoj a zkvalitnění služeb pro osoby se zdravotním postižením.
Rozšíření příležitostí pracovního uplatnění hendikepovaných osob
nácvikem nových dovedností; získání a udržení těchto osob na
otevřeném nebo chráněném trhu práce. Vytváření nových pracovních míst a vyhledávání nových pracovních míst pro osoby se
zdravotním postižením.
Výchova ke zdraví a zdravému způsobu života, materiálnětechnické zabezpečení preventivních programů neinvestičního
charakteru vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva,
pravidelná činnost i individuální akce pro osoby se zdravotním
postižením a seniory, vytvoření podmínek pro integraci osob se
zdravotním postižením včetně tvorby rovných podmínek, podpora
programů zaměřených na poskytování mobilní paliativní péče.

Podpora sociálního začleňování
osob (integrace) se zdravotním
postižením. Snížení podílu
nezaměstnaných osob se zdravotním postižením; zvyšování
jejich šance k uplatnění na trhu
práce a posílení jejich vlastní
ekonomické nezávislosti.
Nácvik a podpora dovedností pro
pracovní uplatnění osob se
zdravotním postižením.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením.
Námět je v souladu s programovým prohlášením Rady města.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

500 000

Počet podpořených osob

Stabilita a kvalita poskytovaných
služeb se zajištěním transparentního financování z dotačních
titulů města.
Cílová skupina: poskytovatelé
zdravotních služeb.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

1 500 000

Počet podpořených služeb/subjektů

V současné době je město Frýdek-Místek zapojen v Programu
prevence kriminality, kdy každým rokem organizace žádají finanční
prostředky na projekty v rámci prevence kriminality.
Cílem je vytvořit bezpečné město, které bude poskytovat svým
občanům ochranu a pocit bezpečí a tím posilovat jejich důvěru ve
veřejnou správu.

Snížení negativních sociálních
jevů

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

1 100 000

Počet akcí/Zpráva

35 ročně

Finanční
podpora
města

Finanční
podpora
města

Zpráva za
období

30

Finanční
podpora
města

2.3.2.

Projekt „Je to
TVOJE šance“

OSS

Projekt byl zahájen v roce 2011 a na základě zhodnocení jeho
úspěšnosti byl tento záměr vyhodnocen jako hodný dalšího pokračování. Záměrem projektu „Je to TVOJE šance“ je podpořit cílovou
skupinu ke zlepšení či nápravě vztahů v rodině a ve škole, motivovat ke změně chování směrem k abstinenci od návykových látek a
pomoc při hledání jiných alternativ k životu s drogou. Cílovou
skupinu tvoří děti a mladiství města Frýdek-Místek od 13 do 18 let,
u nichž je indikován problém s návykovými látkami, přičemž k
nápravě nedošlo domluvou ze strany pracovníků sociálního poradenství pro mládež odboru sociální péče a nejsou vhodní do
indikované skupiny. Jedná se o klienty s lehčí formou závislosti či
experimentátory s THC u dětí, u mladistvých s problémy s užíváním
s THC a experimentátory s pervitinem. Sekundární ovlivnění
programem je směřováno na rodinné příslušníky klientů. Jedná se
konkrétně o děti a mládež, které spadají pod sociálně-právní
ochranu dětí odboru sociální péče Magistrátu města Frýdku-Místku
a jsou do programu referováni pracovnicemi oddělení sociálního
poradenství pro mládež odboru sociální péče Magistrátu města
Frýdku-Místku. Konkrétní poradce programu je kvalifikovaný
odborník na návykové látky z obecně prospěšné společnosti
Renarkon, která se věnuje prevenci a závislostem na návykových
látkách.
Forma a rozsah programu čítá 10 - 12 individuálních setkání
poradce-klient, v časové dotaci 60 minut. V případě problémů v
rodině je také navázána spolupráce s rodiči klienta. Rozsah programu je vždy stanoven individuálně vzhledem k potřebám klienta
a na základě jednání s jeho kurátorem. Program je určen pro 8 - 12
klientů. Kurátor oddělení sociálního poradenství pro mládež
odboru sociální péče navrhne vhodného klienta do programu,
klient a jeho rodiče jsou seznámeni s obsahem celého programu,
pokud s tímto programem souhlasí, je podepsána čtyřstranná
dohoda (klient - rodič - kurátor - poradce).

Cílené působení na děti a mládež
s rizikovým chováním nebo
ohrožených sociálněpatologickými jevy a zaměření se
na změny v jejich chování.
V rámci Strategie protidrogové
politiky města Frýdek-Místek na
období 2012-2014 je tento
konkrétní projekt vydefinován v
oblasti cílů vztahující se k sekundární prevenci na návykových
látkách.
Cílová skupina: děti a mládež.

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012

2.3.3.

Projekty
vycházející z
přístupu Harm
reduction

OSS

Označením Harm reduction jsou míněny přístupy snižování či
minimalizace poškození drogami u osob, které v současné době
drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby od návykových látek
abstinovaly. Programy tohoto přístupu jsou realizovány Kontaktním centrem Renarkon a také prostřednictvím jeho terénního
programu od roku 2000.
Jde o finanční podporu poskytovatelů sociálních služeb, kteří se
věnují přístupu „Harm reduction“ (aneb snižování rizik spojených s
užíváním návykových látek) ve městě Frýdku-Místku – tzn. Kontaktní centrum Renarkon, o.p.s.

V návaznosti na nízkoprahové
kontaktní služby zaměřené
výhradně na uživatele návykových látek je hlavním cílem
minimalizace škod způsobených
užíváním nealkoholových drog
(tzv. přístup „harm reduction“),
zlepšení zdravotního, sociálního a
psychického stavu uživatelů
návykových látek a motivace ke
změně chování směrem k abstinování (vnějším cílem je snížení
možnosti ohrožení široké populace infekčními onemocněními jako
jsou hepatitidy a HIV/AIDS).
Cílová skupina: osoby experimentující s návykovými látkami
nealkoholového typu, problémoví
Uživatelé a závislí na těchto

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012-14

30 000

Počet podpořených osob

600 000

Počet podpořených služeb/subjektů

10 ročně

Finanční
podpora
města

Finanční
podpora
města

31

látkách, jejich rodinní příslušníci a
osoby blízké.
2.3.4.

Rekonstrukce
a rozšíření
městského
kamerového
systému

MP

V současné době je město Frýdek-Místek pokryto kamerovým
systémem průběžně budovaným již více než 10 let. Kamery i
záznamové komponenty jsou různé úrovně a stáří. Některé jsou na
hranici své fyzické životnosti, mnohé překročily životnost morální.
Dispečink na městské policii je na dnešní stav poddimenzován a
představuje v dnešní době nejslabší místo celého městského
kamerového systému. Základem je změna topologie vedení, kdy
by bylo ekonomičtější vybudovat ve městě další technické místnosti, do kterých by se svedly veškeré přípojky, včetně nových kamer.
Spojení by bylo zabezpečeno optickou sítí. Dalším důležitým
krokem je přechod z analogových na digitální kamery, což přinese
další možnosti ve využívání kamer. Nedílnou součástí je investice
do hlavního dispečinku, kde je nezbytné sjednotit kamerový
systém pod jeden software a vybudování klimatizace pro chlazení
technické místnosti.

zvýšení pocitu bezpečí občanů a
návštěvníků města Frýdek-Místek
ochrana života, zdraví a majetku
prevence před nežádoucími jevy
dohled na bezpečnost silničního
provozu

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012

1 200 000

Zpráva

Zpráva za
období

Finanční
podpora
města

2.3.5.

Rozšíření
pultu centralizované
ochrany

MP

V současné době je městskou policií provozován pult centralizované ochrany, který byl uveden do provozu v listopadu 2011 v
konfiguraci základního modulu. Průběžně jsou v souladu se zákonem o obecní policii napojovány objekty a budovy v majetku
statutárního města Frýdek-Místek. Rozšíření spočívá v doplnění o
nástavbový modul. Cílem je zefektivnění a maximální využití pultu
centralizované ochrany k zajištění bezpečnosti osob a ochrany
majetku.

zvýšení pocitu bezpečí zaměstnanců a klientů
- ochrana života, zdraví a majetku
- prevence před nežádoucími jevy

Území statutárního
města FrýdkuMístku

2012

200 000

Zpráva

Zpráva za
období

Finanční
podpora
města

32

PŘÍLOHA – Záměry TO 3 - Podnikání, doprava, technická infrastruktura a ŽP
Číslo opatření/
podopatření

3.1.1.

Název projektu (záměru):

Gesční příslušnost

Stručný popis projektu (záměru)

Zdůvodnění realizace (cílové
skupiny, přínosy, další informace)

Místo realizace
(bližší lokalizace na
území města,
územní dopady)

Harmonogram
realizace

Odhad nákladů ve sledovaném období
(v Kč)

Úkony
směřující k
získání
objektu
bývalého
Slezanu a
zřízení muzea
textilního
průmyslu
Revitalizace
brownfields

OSOM

V první fázi by mělo dojít k iniciaci kroků vedoucích k získání areálu
ředitelství Slezanu Na Příkopě. V následné fázi, která přesahuje
horizont roku 2014 bude snahou rekonstruovat objekty, vybavit je
stroji od "kolovrátku až po perpetis" a dalším mobiliářem připomínajícím historii výroby textilu ve městě v průběhu celých 150 let.

Ve Frýdku-Místku, který je spjat s
podnikem Slezan, chybí důstojné
místo, které by připomínalo tuto
historii

Areál ředitelství
Slezanu pod zámkem

2014

OI

V souvislosti s realizovaným průzkumem veřejného mínění a
prostředky vyčleněnými v IPRM by měla být revitalizována oblast
Kasáren Palkovice.

Obnova zanedbaných (nevyužívaných) ploch.

Kasárna Palkovická

2014

3.1.2.

Mapa a
kalkulačka
poplatků

ŽÚ

Převažuje písemná komunikace při poskytování služeb. Předmětem
projektu by byl nákup software umožňujícího přístup občana k
informacím o poplatkové povinnosti. Využitím elektronizace
veřejné správy docílit sdílení dat a informací, včetně snížení byrokracie.

Efektivní komunikace mezi
veřejným a privátním sektorem.

Magistrát města
Frýdek-Místek

2013-14

550 000

3.1.3.

Elektronická
aukce

OIT

Byla podána žádost o podporu z EU na projekt Manažerského
informačního systému. Jednou z částí je pořízení IS, který by řešil
zadávání veřejných zakázek elektronickou cestou. Žádost je zařazena mezi náhradní projekty a není jisté, zdali bude podpořena. V
případě zamítavého stanoviska by elektronickou aukci město
realizovalo ze svých zdrojů (odhad 2 mil. Kč).

Úspora rozpočtových prostředků
města.

Magistrát města
Frýdek-Místek

2012-13

2 000 000

3.1.3.

Systém řízení
magistrátu
města

tajemník

Využití podpory z EU na nastavení systému řízení kvality (CAF, ISO)

Zvýšení efektivity MMFM

Magistrát města
Frýdek-Místek

2012-13

3.1.4.

Farmářova
stezka a
prodejní trhy

ŽÚ+ODSH

Pořádání prodejních trhů. Cílem je rozvoj spolupráce, komunikace
a součinnost se zemědělskými podnikateli. V rámci podpory
regionální politiky dojde k posílení sociálních vazeb mezi místními
výrobci a občany. Doprovodně s realizovanými akcemi je třeba
dobudovat infrastrukturu (voda, elektrická energie). To bude
obnášet maximálně 500 tis. Kč.

Revitalizace historické části
města, která se vylidňují prostřednictvím pořádání společenských akcí, tematicky zaměřených akcí (velikonoce, advent),
včetně doprovodných kulturních
akcí.

Nám. Svobody

2012-14

3.1.1.

Monitorovací
indikátor

Cílový stav
monitorovacího
indikátoru

Role města

Zpráva / Výše
investičních
nákladů

Zpráva za
období

Odkup nemovitostí

Plocha revitalizovaného
území

8,4 ha

Zpracování
žádosti o
podporu,
realizace akce

Počet klientů

5000
uživatelů
ročně

Nákup SW,
provoz

Zpráva / IS

Zpráva za
období /
Zavedený
IS

Realizace akce

300 000

Zpráva

Zpráva za
období

Zpracování
žádosti o
podporu,
realizace akce

1 200 000

Zpráva

Zpráva za
období

Finanční
podpora akce,
příprava
infrastruktury

15 000 000

3.1.4.

Podnikatelské
centrum

ŽÚ

Ve městě je malá organizovanost a komunikace s podnikateli.
Snahou je rozvoj spolupráce, komunikace a součinnost s podnikateli v oblasti udržitelnosti i rozvoje podmínek podnikání. Inkubátor
umožní začínajícím podnikatelům získat prostory s nižším nájmem,
poskytne poradenské služby a odborné konzultace (financování,
propagace, dodavatelsko-odběratelské vztahy), právní a daňové
služby.
Rovněž vytvoří prostředí pro vzájemné konzultace mezi firmami,
včetně sdílení zkušeností a předávání rad.

Podnikatelský sektor - začínající
podnikatelé. K přínosům lze vedle
tvorby pracovních míst uvést i
potenciál provozní soběstačnosti.

Vhodná lokalita v
SMFM

2013-14

realizace 50 150 mil. Kč
provoz 1,1 mil.
Kč ročně

3.1.4.

Podnikatelské
fórum

ŽÚ

Spolupráce, komunikace a součinnost s podnikateli v oblasti
udržitelnosti i rozvoje podmínek podnikání. Spolupráce s OHK.

Magistrát města
Frýdek-Místek

2012-14

3.1.6.

Obnova
městského
mobiliáře

OŽPZ

Město reaguje na podněty občanů a rozšiřuje městský mobiliář do
požadovaných lokalit. Tato aktivita bude pokračovat i v dalších
letech. Náklady nepřesahují 20 tis. Kč ročně.

Zvýšit zájem zakládat firmy u
místních podnikatelů na území
města a zvyšovat počet zaměstnaných z řad místních občanů.
Podporovat podnikání v rámci EU
zejména ve formě dočasného
poskytování služeb dle čl. 49 a
násl. Smlouvy o založení Evropského společenství.
Zlepšení vybavenosti - lepší
možnosti pro procházky městem,
zejména pro méně mobilní
občany.

Lokality dle potřeb
občanů (mimo
soukromé pozemky).

3.1.6.

Rekonstrukce
tř. T.G.M.

ODSH

Rekonstrukce tř. T.G.M. v úseku od "Rubikovy" křižovatky po
křižovatku u magistrátu, celková modernizace veřejného prostranství v centru Frýdku, modernizace vozovky, doplnění mobiliáře,
vybudování autobusových zálivů a zastávek. Realizace stavby (v
odhadovaných nákladech 40 mil. Kč) se předpokládá za horizontem
roku 2014. Cílem období řešeném tímto akčním plánem bude
příprava uvedené akce a získání stavebního povolení.

Lokalita je v nevyhovujícím stavu
z hlediska bezpečnosti a bezbariérovosti. Cílovou skupinou jsou
všichni obyvatelé města, i návštěvníci.

3.1.6.

Údržba
městských
hřbitovů

OŽPZ

Na území města Frýdku-Místku se nachází 6 městských hřbitovů
(Centrální hřbitov ve Frýdku, hřbitov v Chlebovicích, v Lysůvkách,
ve Skalici, v Lískovci - evangelický a katolický hřbitov). Statutární
město Frýdek-Místek investuje nemalé finanční prostředky do
oprav veřejných pohřebišť.
Na centrálním hřbitově je připravována oprava vstupního portálu.
Po provedení hydrogeologického průzkumu a zpracování projektové dokumentace budou známy odhadované náklady opravy.

3.1.6.

Rekonstrukce
prostranství
ve Skalici

ODSH

Plánovaná rekonstrukce prostranství před hřbitovem vč. nových
parkovacích míst. Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace.

Zpráva

Zpráva za
období

Finanční
podpora akce

250 000

Zpráva / Počet
akcí

Zpráva za
období

Realizace akcí

2012-14

50 000

Zpráva / Počet
realizovaných
akcí

Zpráva za
období

Realizace akcí

třída T.G.M.

2012-14

40 000 000

Zpráva

Zpracovaná
PD, stavební povolení

Realizace
přípravné fáze,
realizace akce

Zlepšení vzhledu veřejných
prostranství.

Centrální hřbitov ve
Frýdku

2012

1 500 000

Zpráva

Zpráva za
období

Realizace akcí

Zlepšení prostředí v místní části.

Skalice

2013-14

8 000 000

Regenerovaná
plocha / Počet
parkovacích
míst

100 m2 /
13 parkovacích míst

Realizace akce
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3.1.7.

Revitalizace
bytových
domů

OÚRSŘ

Hledání možností pro vícezdrojové financování revitalizace bytových domů ve vlastnictví města.

Zlepšení fyzického stavu městského bytového fondu.

Vhodné lokality
(objekty) ve SMFM

2012-14

Zpráva

Zpráva za
období

Realizace akce

3.1.7.

Průběžná
aktualizace a
monitoring
Koncepce
nakládání
s bytovým
fondem ve
vlastnictví
města
Podpora
výstavby
obchvatu
města

OSOM

Koncepce nakládání s bytovým fondem statutárního města FrýdekMístek byla schválena Zastupitelstvem města Frýdku-Místku v
prosinci 2011. Ve sledovaném období budou realizovány jednotlivá
opatření, předpokladem je 1 x ročně vyhodnocovat plnění opatření. O realizaci koncepce případně její aktualizaci v roce 2014 bude
zastupitelstvo města informováno.

Směřování a pravidla pro nakládání s majetkem města.

Magistrát města
Frýdek-Místek

2014

Zpráva

Zpráva za
období

Realizace akce

vedení města
+ ODSH

Podpora urychlení výstavby obchvatu města. Dokončení procesu
výkupů pozemků a dokončení přípravné fáze stavby.

Omezení hluku a zplodin z aut ve
městě. Zlepšení dopravní obslužnosti.

Území statutárního
města Frýdku-Místku

2012-14

Zpráva

Zpráva za
období

Výkup pozemků, iniciace
akce

3.2.2.

Průjezdnost
města

ODSH

Zlepšení dopravní průjezdnosti městem. Realizace akcí zahrnutých
v koncepčním dokumentu města, který řeší průjezdnost městem.

Omezení hluku a zplodin z aut ve
městě. Zlepšení dopravní obslužnosti.

Území statutárního
města Frýdku-Místku

2012-14

Počet řešených
křižovatek

4 upravené
křižovatky

3.2.2.

Rekonstrukce
silničního
signalizačního
zařízení na
křižovatce
ulic Ostravská
– J. Opletala
Rozvoj
cyklostezek

ODSH

Rekonstrukce silničního signalizačního zařízení na křižovatce ulic
Ostravská – J. Opletala, Přeprogramování řadičů na základě provedených dopravních průzkumů, modelu dopravy.

Zvýšení kapacity, křižovatky,
zlepšení průjezdu městem,
prevence dopravních problémů

Ulice Ostravská,
Místek

2012

1 800 000

Počet rekonstruovaných
křižovatek

Realizace
akce, jednání s
vlastníky
(získání
souhlasu)
Realizace akce

ODSH

Cykloturistické zatraktivnění a propojení Frýdku s cyklostezkou.

Území města FrýdkuMístku

2012-14

8 000 000

Délka cyklostezek

2 km

Realizace akcí

3.2.5.

Rekonstrukce
chodníků v
Sadech B.
Smetany

OŽPZ

Oprava havarijního stavu chodníků v Sadech B. Smetany (2012).
Příprava širší rekonstrukce s povrchem vhodným pro in-line bruslaře, vytvoření vnitřního malého okruhu pro začínající bruslaře (pro
realizaci v dalším období).

Problém s bezpečností při
cykloturistické návštěvě nejvýznamnějších kulturních památek
města. Cyklostezka kolem řeky
není propojena s centrem Frýdku
a bazilikou.
Návštěvníci parku, do budoucna i
začínající in-line bruslaři

Sady B. Smetany

2012

110 000

Řešená plocha

100 m2

Realizace akce

3.2.5.

Rekonstrukce
komunikací
na Nové
Osadě

ODSH

Komplexní revitalizace ploch. Akce rekonstrukce komunikací na
Nové Osadě je rozdělena do 7 etap. Do roku 2014 jsou realizovatelné 3 etapy.

Zlepšení prostředí v lokalitě.

Nová Osada

2012-14

25 - 30 mil

Plocha

1 ha

Realizace akce

3.2.5.

Rekonstrukce
chodníků a
výstavba ve
městě i
v okrajových
částech

ODSH

Chystané akce na nejbližší období: Lávka ul. Sadová, chodník ul.
Horní - sídliště K Hájku, ul. Švabinského, Husova, Vrchlického,
vnitroblok K Hájku, ul. Revoluční - Růžový pahorek.

Zlepšení stavu veřejné infrastruktury ve městě.

Vybrané lokality ve
SMFM

2012-14

50 000 000

Délka realizovaných komunikací

5 km
komunikací

Realizace akce

3.2.1.

3.2.3.

400 000

1
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3.2.5.

Oprava
stěžejních
dopravních
uzlů ve městě

ODSH

Realizace vybraných akcí (autostráda, most Malý Koloredov) ve
sledovaném období náleží do kompetence Ředitelství silnic a dálnic
ČR. Chystaná akce Rubikovy křižovatky je plánována za horizont
roku 2014.

Zlepšení stavu veřejné infrastruktury ve městě.

Vybrané lokality ve
SMFM

2012-14

0

3.2.5.

Oprava ulice
Rovenská Lysůvky

ODSH

Oprava ulice Rovenská v Lysůvkách spadá do tohoto období.
Existuje zpracovaná projektová dokumentace a město bude žádat
o stavební povolení.

Zlepšení stavu veřejné infrastruktury ve městě.

Rovenská ul.,
Lysůvky

2013-14

3.2.5.

Rekonstrukce
páteřní
komunikace
K Sedlištím
(Lískovec)

ODSH

Realizace první etapy rekonstrukce komunikace K Sedlištím. V
budoucnu by mělo dojít k realizaci dalších částí.

Zlepšení stavu veřejné infrastruktury ve městě.

K Sedlištím, Lískovec

3.3.1.

Poskytnutí
dotace na
nákup 2
autobusů
MHD

ODSH

Provoz zajišťovaný 30 autobusy MHD. Ročně by měla proběhnout
obnova 3 až 4 autobusů, aby bylo udrženo průměrné stáří vozového parku 7 let.
Poskytnutí dotace na nákup 2 autobusů MHD. Dva autobusy
zakoupí dopravce z vytvořených odpisů. V letošním roce by tedy
došlo k celkové obnově 4 autobusů MHD.

Zlepšení kultury cestování,
udržení průměrného stáří vozového parku na přijatelných 7
letech.

3.4.3.

Výstavba
parkoviště na
ulici Anenská

ODSH

Obousměrná komunikace bez parkovacích míst. Úsek od ul. Zahradnická po výměník společnosti DISTEP. Přemístění chodníku,
vybudování 99 nových parkovacích míst.

3.4.3.

Výstavba
parkoviště u
Mariánského
kostela

ODSH

3.5.1.

Metropolitní
síť

OIT+TSM

Zpráva

Zpráva za
období

Obecná
podpora
města

7 000 000

Délka realizovaných komunikací

1,2 km

Realizace akce

2013-14

12 000 000

Délka realizovaných komunikací

1,5 km

Realizace akce

Území statutárního
města Frýdku-Místku

2012

11 000 000

Počet nakoupených vozidel
MHD

2

Zlepšení parkování ve městě,
vytvoření nových parkovacích
míst, zlepšení průjezdu ulicí
Anenská

Ulice Anenská,
Místek

2012

7 000 000

Počet vytvořených parkovacích míst

99

Realizace akce

Zrušení nevyužívané zpevněné plochy, vybudování 14 nových
parkovacích míst, včetně opravy přilehlých chodníků

Zlepšení parkování, vtvoření
nových parkovacích míst, revitalizace daného prostoru, zlepšení
podmínek k bydlení

Ulice Anenská,
Místek

2012

7 000 000

Počet vytvořených parkovacích míst

14

Realizace akce

Vybudování komplexní metropolitní sítě, prostřednictvím které
dojde k propojení magistrátu a úřadů místních částí. Účelem je
přístup k jednotlivým dostupným aplikacím a programům z koncových míst, zrychlení činností a zvýšení bezpečnosti přenášených či
sdílených dat. Záměrem je spuštění zkušebního provozu na podzim
roku 2012 (propojení cca 10 účastníků) a další rozšiřování do konce
roku 2013.

Snížení nákladů na datové a
telekomunikační služby jak městu
a jím zřizovaným organizacím, tak
občanům města

Magistrát města
Frýdek-Místek,
místní částí, městské
p.o., městské
obchodní společnosti

2012-13

6 000 000

Zpráva /
Provozuschopná síť

Zpráva za
období

36

Finanční
podpora
města

Podpora
města, úhrada
provozu

3.7.1.

Výsadba
izolační
zeleně

OŽPZ

Jedná se o výsadbu zeleně ve městě a její následnou údržbu. Město
chystá na rok 2013 realizaci projektu v objemu 8 mil. Kč. Při získání
podpory z EU se bude spoluúčast města pohybovat kolem 10%
způsobilých výdajů.
Na území města dále probíhá náhradní výsadba soukromých
subjektů za vykácené stromy na jejich parcelách.

Zlepšení prostředí ve městě

Vybrané lokality ve
SMFM

2012-14

1 000 000

3.7.2.

Založení sadu
původních
regionálních
odrůd ovocných druhů

OŽPZ

Dlouhodobě zanedbaný a neudržovaný ovocný sad v těsné blízkosti
zámku.
Výsadba vysokokmenů krajových odrůd ovoce, především jabloní a
hrušní, v menší míře třešní a různých slivoní. Doplňkem budou i
méně rozšířené druhy (mišpule, kdoule, jeřáb černý a moravský
apod.)

Nový park pod
Zámkem

2013-14

3.7.2.

Arboretum
FrýdekMístek

OI

Výstavba nového parku se zvýšenou výchovně-vzdělávací funkcí v
prostoru mezi ulicemi J.E.Purkyně, Na Bažinách, I.J.Pešiny a U
Nemocnice. Zpracovaná projektová dokumentace byla předána
OIV k realizaci.

V průběhu staletí k nám pronikaly
různé cizí ovocné druhy a odrůdy.
Mnohé u nás zdomácněly a
výběrem z nich vznikly tzv.
krajové odrůdy. Tyto dřeviny byly
odedávna součástí naší krajiny.
Doba zemědělské velkovýroby
mnohým cenným, avšak významem „okrajovým“ dřevinám a
krajovým odrůdám, nepřeje.
Ještě dnes však v krajině lze
nalézt staré ovocné stromy
lokálních krajových odrůd straší
150 let, které jsou dokladem
lidové a odborné práce našich
předků a patří ke stopám naší
kulturní historie. Plyne z toho, že
tyto dřeviny a krajové odrůdy
ovocných dřevin chápeme jako
součást kulturního dědictví a
zasluhují si ochranu a záchranu.
Lokalita je v zanedbaném stavu,
snaha zlepšit možnosti jejího
využití pro odpočinek obyvatel

Prostor mezi ulicemi
J.E.Purkyně, Na
Bažinách, I.J.Pešiny a
U Nemocnice

2013-14

Zpráva

Zpráva za
období

Realizace akcí,
obecná
podpora
města

300 000

Řešená plocha
/ Počet vysazených stromů

5517 m2,
30-40
nových
stromů

Realizace akce

20 000 000

Řešená plocha

2 ha

Realizace
akce, hledání
možnosti
externích
zdrojů financování
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3.7.3.

Označení
významných
a vzácnějších
stromů v
parcích města
FrýdkuMístku

OŽPZ

V současnosti probíhají běžné parkové úpravy bez jakéhokoli
označení dřevin. Návrhem jez zabudovat informačních tabulí, které
obsahují český název dřeviny, vědecký název dřeviny, název
dřeviny v jazyce anglickém a německém, oblast původního výskytu
dřeviny a velikost, do které dorůstá. Informační tabule jsou kovové
(plastové) s reliéfním písmem a jsou připevněny na žulovém pilířku.
Pilířek je zapuštěn do země, obetonován a nad zemí je ukončen
šikmou ploškou ve výši 50 cm, na které je vlastní kovová (plastová)
informační tabule. Tyto tabule doplní již stávající informační systém
v městských parcích.

3.7.3.

Příprava
naučné
stezky kolem
řeky Ostravice

OŽPZ

Přípravné práce vedoucí ke zbudování naučné stezky po celé délce
řeky Ostravice. Umístění informačních tabulí. Konečný stav přesahuje horizont roku 2014.

3.8.1.

Rozšíření
skládky
odpadů,
výběr prostoru pro novou
skládku

OŽPZ

3.8.1.

Rozšíření
kapacity
sběrného
dvora na
Panských
Nových
Dvorech Logistické
centrum

OŽPZ

Realizací projektu dojde ke
zvýšení znalostí o dřevinách ve
městě. Přispěje k poznání jednotlivých dřevin a utváření vztahu ke
stromům, dřevinám a přírodním
záležitostem vůbec. Zvýší celkovou úroveň funkčního a estetického významu parků, dojem
upravenosti a péče. Znalosti o
dřevinách lze využít i mimo parky
města Frýdku-Místku. Celkově se
tak posílí vztah obyvatel FrýdkuMístku k dřevinám, parkům a
zeleni ve městě i ke svému
městu.
Podpora výchovy a osvěty
občanů, zejména mládeže.

Zkušebně do parku
B. Smetany, možný
rozvoj v dalších
letech

2012

300 000

Zpráva

Zpráva za
období

Realizace akce

Po délce řeky
Ostravice

2014

500 000

Délka stezky

1,2 km

Realizace akce

Skládka odpadů na Panských Nových Dvorech, na které se letos
bude stavět VI. etapa, má předpokládanou životnost do roku 2018.
Z toho důvodu je nutné hledat prostor pro další rozšíření skládky v
uvedené lokalitě. Nabízí se možnost navýšit skládku o 3 – 5 m, ale
tento postup bude vyžadovat souhlas Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Další možností je přesunout se na pozemky v k. ú.
Bruzovice, nebo vykácet část sousedního lesa v k. ú. Panské Nové
Dvory. Přesun na pozemky Bruzovic by znamenal při současné
legislativě zbavení se částky za ukládání odpadů (cca 15 - 20
mil./rok). Zajistit pro statutární město Frýdek-Místek možnost
ukládání odpadů na vlastní skládce, v nejmenší možné vzdálenosti z
centra města, což je důležité pro udržení nízkých nákladů za
celkové nakládání s odpady (svoz a uložení odpadů).
Akce bude hrazena z rozpočtu Frýdecké skládky a.s.

Skládka odpadů na Panských
Nových Dvorech, na které se
letos bude stavět VI. etapa, má
předpokládanou životnost do
roku 2018. Z toho důvodu je
nutné hledat prostor pro další
rozšíření skládky v uvedené
lokalitě.
Cílová skupina - všichni obyvatelé města.

Panské Nové Dvory,
další vhodné prostory pro budoucí roky

2012-14

Řešená plocha

2,5 ha

Obecná
podpora
města

V současné době je veškerý odpad ze separovaného sběru z
Frýdku-Místku dopravován na dotřiďovací linku do Lískovce, kde je
nedostatečná kapacita skladových ploch pro vytříděné komodity.
Výstavbou Logistického centra dojde k rozšíření kapacity sběrného
dvora na Panských Nových Dvorech. Přesunutím manipulace se
sklem z Lískovce na Panské Nové Dvory bude kapacita pro třídění a
skladování papíru a plastů v Lískovci dostatečná.
Akce bude hrazena z rozpočtu Frýdecké skládky a.s.

Výstavba Logistického centra je
nezbytným krokem pro zvýšení
kapacity zařízení pro nakládání s
vytříděnými odpady z města
Frýdku-Místku.
Cílová skupina - všichni obyvatelé města.

Panské Nové Dvory

2012

Zpráva

Zpráva za
období

Obecná
podpora
města

18 000 000

2 200 000
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3.8.1.

Oprava a
rozšíření
příjezdových
komunikací
na skládku a
na zařízení
pro nakládání
s odpady

OŽPZ, ODSH

Je nutné opravit příjezdové komunikace na skládku odpadů v
Panských Nových Dvorech a k dotřiďovací lince v Lískovci. V obou
případech se jedná o místní komunikace ve správě statutárního
města Frýdek-Místek a jsou jedinými příjezdovými cestami k těmto
zařízením. Tyto komunikace zároveň využívají občané města
Frýdku-Místku jako příjezdové cesty ke svým domům a jsou v
havarijním stavu. Komunikace na skládku by se neměla pouze
opravit, ale zároveň rozšířit (v případě spuštění KIC vzroste dopravní zátěž).
Cílem je zajistit pro statutární město Frýdek-Místek možnost
příjezdu na zařízení pro nakládání s odpady, které město FrýdekMístek využívá. Náklady se budou pohybovat od 11 mil. Kč (v
případě opravy) až po 30 mil. (v případě rozšíření komunikace).

Je nutné opravit příjezdové
komunikace na skládku odpadů v
Panských Nových Dvorech a k
dotřiďovací lince
v Lískovci. Cílová skupina obyvatelé města.

Panské Nové Dvory a
Lískovec

2013-14

600 000

Projektová
dokumentace

3.8.2.

Úprava
stávajících
stanovišť
nádob na
komunální
odpad a
budování
nových
stanovišť

OŽPZ

Většina popelnic a kontejnerů určených na směsný komunální
odpad a nádob na separovaný sběr umístěných ve městě FrýdkuMístku, je postavena na nevhodných plochách a zároveň jsou ve
městě lokality, kde nádoby úplně scházejí. Na mnoha místech je
nutné opravit zpevněnou plochu pod nádobami, nebo je nutné
vybudovat případně rozšířit nové stanoviště nádob, které dnes stojí
na chodnících, v komunikacích, nebo dokonce na nezpevněné ploše
v trávě. Rovněž je nutné budovat nové stanoviště nádob v místech,
kde v současné době scházejí.
Popelnice a kontejnery na komunální odpad a nádoby na separovaný sběr budou umístěny na vhodných plochách, občané k nim
budou mít lepší přístup, nebudou zasahovat do vozovky, lepší
manipulace při svozu a zlepšení estetického vhledu města.

Popelnice a kontejnery na
komunální odpad a nádoby na
separovaný sběr jsou umístěny
na nevhodných plochách, občané
k nim mají horší přístup, mnohdy
zasahují do vozovky, špatně se s
nimi manipuluje a kazí estetický
vhled města. Cílová skupina –
všichni obyvatelé města.

SMFM - ulice Na
Vyhlídce a další
lokality

2012-14

300 000

Počet řešených
opatření
(stanovišť)

3.8.3.

Sběrné dvory
pro ukládání
odpadů

OŽPZ +FS
+OSOM

V současné době jsou v provozu na území města Frýdku-Místku
pouze dva sběrné dvory (u hypermarketu TESCO a pod estakádou u
závodu společnosti Slezan; jedno sběrné místo funguje také v
areálu společnosti Frýdecká skládka, a. s., na Panských Nových
Dvorech. Vybudovat další stacionární sběrné dvory pro odpady ve
městě Frýdku-Místku a v přilehlých obcích.
Při vybudování dostatečné sítě sběrných dvorů možnost zrušení
provozovaných mobilních sběren.

Území statutárního
města Frýdku-Místku

2012-14

7 000 000

3.8.3.

Pořízení
nových nádob
na separovaný sběr

OŽPZ

Ve městě Frýdek-Místek je nedostatečný počet nádob v přepočtu
na jednoho obyvatele, a proto jsou velké docházkové vzdálenosti.
Nákup nových nádob na tříděný odpad (na papír včetně nápojových kartónů, plasty, sklo).

Sběrné dvory pro odkládání
odpadů jsou nezbytnou součástí
fungujícího systému nakládání s
odpady ve městech a obcích.
Občan má možnost odložit
velkoobjemové odpady, nebezpečné odpady a staré elektrozařízení tehdy, když to právě potřebuje. Rozšířením sítě sběrných
dvorů by mělo dojít ke snížení
množství odpadů ukládaných
vedle kontejnerů na komunální
odpad a zároveň by měl poklesnout počet černých skládek.
Cílová skupina - všichni obyvatelé města.
Přidáním nádob na separovaný
sběr dojde ke zvýšení množství
vytříděných odpadů, které bude
možné dále využít.
Cílová skupina - všichni obyvatelé města.
Kontejnery pořizuje Frýdecká

Území statutárního
města Frýdku-Místku

2012-14

Zpráva

150 000 Počet nových
(město FM) kontejnerů
1 080 000 (FS (ročně)
a.s.)

Zpracovaná
PD, stavební povolení

Příprava PD,
realizace akce
(spoluúčast
FS)

5

Realizace akce

Zpráva za
období

36

39

Financováno
bude Frýdeckou skládkou
a.s. Město
vytipuje
vhodné
pozemky.

Finanční
podpora
města

skládka a.s., město hradí pronájem ploch.

3.9.1.

Chráněná
pracovní
dílna

vedení města

Hlavním sociálním přínosem tohoto záměru je vytvoření chráněné
pracovní dílny pro 16 OZP/ZZ (dále také CHPD) k zapojení osob se
zdravotním znevýhodněním, neboť každý člověk má právo na
svobodnou volbu povolání a získání prostředků pro své životní
potřeby prací. Lidé se zdravotním znevýhodněním mají stejná
práva, jako ostatní občané a mají právo na zvláštní pracovní
podmínky a na pomoc při přípravě na zaměstnání. Pracovní integrace představuje jednu z nejpřirozenějších a nejočekávanějších
forem pro začleňování dospělých lidí se znevýhodněním do společnosti. Pracovní integrace dává člověku se znevýhodněním možnost
stát se finančně méně či zcela nezávislým na svém okolí a po
stránce sociální být platným a respektovaným členem komunity.
Základní principy přístupu k lidem se zdravotním znevýhodněním,
kterými se řídíme: zohlednění práva žít ve společnosti běžným
způsobem života inkluze respektování osobnosti akceptace vlastní i
cizí odlišnosti zachování lidské důstojnosti zplnomocňování k
rozhodování o sobě samých tak, aby sami určovali rozsah přijímané
podpory partnerství.

Cílem tohoto záměru je: Nastartování inkluzivního procesu.
Umožnit lidem se zdravotním
znevýhodněním získat co nejreálnější pracovní zkušenost.
Připravit lidi se zdravotním
znevýhodněním po pracovní i
sociální stránce pro jejich rovnocenné uplatnění. Pozitivním
směrem ovlivňovat očekávání
společnosti ohledně pracovních
schopností lidí se znevýhodněním. Rádi bychom rozšířili
provádění přípravy na práci osob
se zdravotním postižením alespoň o další místa, ale prozatím
se nám nepodařilo získat oficiální
statut chráněné pracovní dílny v
souladu se zákonem č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti.

Území statutárního
města Frýdku-Místku

2012-13

1 000 000

Zpráva

Zpráva za
období

40

Obecná
podpora
města

PŘÍLOHA – Formulář projektového záměru (interní)
PODROBNÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

POŘADOVÉ ČÍSLO:

DATUM ZPRACOVÁNÍ:

Automaticky přiřazené systémem
KATEGORIE (fin. návratná, nevyžadující provozní výda- OBLAST (dle členění rozpočtu pro ZM):
je z rozpočtu, přinášející úsporu (navýšení) provozních
nákladů:
volitelné
VAZBA NA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

ANO / NE

TEMATICKÁ OBLAST (dle číselníku strategického plánu)

Předvolené oblasti 1-3

OPATŘENÍ (dle číselníku strategického plánu)

Předvolené oblasti 1-17

AKTIVITA (dle číselníku strategického plánu)

Předvolené oblasti 1-68

ZA ODBOR:

PŘEDKLÁDÁ:

ZPRACOVAL:

NÁZEV PROJEKTU (stručný a výstižný název akce, pod kterým bude vedena):

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:

POPIS CÍLOVÉHO STAVU:

PLÁNOVANÝ FINANČNÍ PŘÍNOS (finanční ocenění přínosů – úspory, zvýšení příjmů):

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS (Specifikace dopadu projektu na cílovou skupinu, případně dosažení cílového
stavu – popis naplnění plánovaných cílů a jejich kvantifikace v rámci společenských přínosů):

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU (identifikace cílů a přínosů z realizace projektu, vymezení cílové skupiny –
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU A SHRNUTÍ DŮVODU JEHO REALIZACE):

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU (Lokalizace projektu):

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU (postup realizace projektu v datech splnění – hlavní výjimky):
FÁZE

OD (dd.mm.rrrr)

DO (dd.mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE
REALIZAČNÍ FÁZE
PRIORITA PROJEKTU/NEJZAZŠÍ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE (priorita číselně/datum nejpozdějšího zahájení
realizace):
Číselník 1-5
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ROZPOČTOVÉ NÁKLADY podrobnější členění tabulka Náklady a finanční krytí akce:
ROK

Výdaje (v tis. Kč)

ROK

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
číselník stavů
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PŘÍLOHA – Formulář projektového záměru (externí)
PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

NÁZEV PROJEKTU/ZÁMĚRU (stručný a výstižný název akce, pod kterým bude vedena):

POPIS ZÁMĚRU:

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU (identifikace přínosů z realizace projektu, vymezení cílové skupiny):

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU (bližší lokalizace na území města):

HARMONOGRAM REALIZACE (je-li to možné – odhad časové náročnosti – měsíce/roky):

ODHAD NÁKLADŮ (máte-li představu, uveďte výši odhadovaných nákladů v Kč):

PŘEDKLADATEL ZÁMĚRU (Název subjektu/jméno osoby, e-mail):
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