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1 Úvod 

Strategický plán město zpracovává ve své samostatné působnosti na základě platné legislativy, 
zejména zákona č. 128/2000 Sb., § 35, o obcích. Strategický plán rozvoje města Frýdku-Místku 
představuje základní orientaci rozvoje města v dlouhodobějším období 2012–2025. Jedná se o 
strategický dokument, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována 
samosprávou města koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují 
život obyvatel města, za využití různých operačních programů strukturálních fondů EU. 

V srpnu 2011 byl strategický plán rozvoje města (SPRM) dokončen a na 6. zasedání 
zastupitelstva města 5. 12. 2011 byl projednán a schválen. Na základě vytvořeného SPRM vznikl 
na podzim roku 2011 prováděcí dokument ke strategickému plánu – Akční plán 2012–2014, 
který obsahuje přehled akcí, které město hodlá v tomto časovém období realizovat. Akční plán 
byl zastupitelstvem města schválen v červnu 2012. 

V průběhu realizace takového dokumentu je zapotřebí průběžně provádět zhodnocení, jak jsou 
jednotlivá opatření z dokumentu realizována, která opatření jsou už neadekvátní dané situaci, jaká 

opatření lze již z dokumentu vyřadit, nebo která je třeba přehodnotit. Proto bylo přistoupeno 
k posouzení nastavených opatření, resp. vyhodnocení plnění stanovených aktivit, které mají 
naplňovat jednotlivá opatření a cíle SPRM. 

První vyhodnocení plnění akčního plánu proběhlo v červnu 2013, druhé nyní, v dubnu 2015.  

 

 

 

2 Nastavení SPRM 

2.1. AKČNÍ PLÁN 

SPRM stanovuje hlavním nástrojem realizace strategického plánu tzv. Akční plán. Akční plán má být 
sestavován jako klouzavý dvou- až čtyřletý realizační dokument, obsahující všechny aktivity 
realizované v jeho časovém horizontu.  

Součástí prvního Akčního plánu jsou projekty, jejichž realizace byla plánována na léta 2012 až 2014. 
Další návrhy projektů mohou vznikat v souladu s cíli strategického plánu průběžně, zejména v rámci 
činnosti města (zastupitelstva, komisí, odborů ap.), dále v rámci komunitních aktivit, jako reakce na 
nabízené dotační tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby. Aktuální akční plán obsahuje 93 
projektových záměrů. 
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2.2. OBLASTI, PRIORITY A OPATŘENÍ SPRM 

Pro postižení hlavních strategických záměrů města byly stanoveny: 

� 3 oblasti - problémové okruhy (Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch; Sociální 
služby a zdravotní péče; Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí) 

� 17 opatření 
� 80 aktivit 

Strategický plán naplňuje v období 2012–2014 celkem 93 akcí zařazených v Akčním plánu.  

Přehled obsahové části SPRM  uvádí následující tabulka. 

Tabulka č. 1:  Přehled oblastí, opatření a aktivit 

Oblast 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření 1.1 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 1.2.1   
Rozvoj multifunkčního volnočasového areálu „Olešná“ (ubytovací, stravovací kapacity, 
doprava a technická infrastruktura) 

Aktivita 1.2.2   
Rozvoj cyklostezek a in-line stezek včetně doprovodné infrastruktury (městský 
mobiliář) 

Aktivita 1.2.3   
Vybudování odpočinkových zón pro děti a mládež (skate park, místa pro piknik, 
adventure golf, outdoor fitness) 

Aktivita 1.2.4   Podpora rozvoje vodních sportů na přehradě Olešná 

Aktivita 1.2.5   
Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a 
kultury 

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 
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kultury 

Opatření 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita 1.5.1   Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě 

Aktivita 1.5.2   Vytvoření marketingové značky statutárního města Frýdku-Místku 

Aktivita 1.5.3   Podpora mediálního obrazu města 

Aktivita 1.5.4   Zvýšení potenciálu využití areálu frýdeckého zámku a okolí 

Aktivita 1.5.5   Využití potenciálu umístění areálu „Olešná“ 

Aktivita 1.5.6   Podpora spolupráce s Moravskoslezským krajem v oblasti propagace cestovního ruchu 

Aktivita 1.5.7   Vytvoření atraktivních center ve městě 

Aktivita 1.5.8   
Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a 
kultury 

 

Oblast 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření 2.1 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 

Aktivita 2.1.5   
Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytování sociálních služeb a 
souvisejících aktivit 

Opatření 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

Aktivita 2.2.1   Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče 

Aktivita 2.2.2   
Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně vytváření 
rovných podmínek  

Aktivita 2.2.3   
Podpora preventivních programů vedoucích k výchově ke zdraví a zdravému způsobu 
života  

Opatření 2.3 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 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření 3.1 
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 
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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 

Aktivita 3.2.5   
Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních komunikací, chodníků a 
mostních objektů 

Aktivita 3.2.6   Modernizace železničních tratí FM – Ostrava a FM – Český Těšín 

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 

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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3 Vyhodnocení akčního plánu 

Jednotlivým opatřením SPRM, resp. konkrétním záměrům Akčního plánu, bylo přiřazeno slovní 
hodnocení, které odráží míru naplnění záměru. Podklady o postupu plnění byly získány z dotčených 
odborů a městem zřízených a založených organizací, do jejichž gesce daná akce náleží. 

Přehled hodnotícího označení včetně jeho popisu je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka: Hodnotící škála a její barevné označení 

míra plnění popis 

splněno Přiřazeno záměrům, které měly charakter jednorázového plnění a byly 
do konce roku 2014 splněny. 

plněno průběžně Toto hodnocení bylo přiřazeno záměrům, jež nemají jednorázový 
charakter, ale jejichž realizace probíhá opakovaně (každoročně). 

splněno částečně Toto označení mají záměry, jejichž cíl byl splněn pouze v omezené míře. 

nesplněno Hodnocení záměrů, jejichž cíl nebyl naplněn. 

 

 

Graf: Míra plnění záměrů akčního plánu  

 

Ke konci roku 2014 lze z 93 záměrů 67 % označit jako splněno, příp. plněno průběžně. 20 % 
bylo do konce sledovaného období splněno částečně a 13 % bylo klasifikováno jako 
nesplněno.  

67%
20%

13%

splněno / plněno průběžně

splněno částečně

nesplněno
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Číslo Název 
Číslo 

opatření 
Gesční 

příslušnost 
Indikator Plnění 

 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 
1 Zvyšování úrovně vzdělávání  1.1.1 OŠKMaT Zpráva za období Splněno 

2 Podpora tříd pro nadané děti  1.1.1 OŠKMaT Počet žáků Plněno průběžně 

3 
Rekonstrukce vnitřního bazénu na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z 
Poděbrad 3109 

 1.1.2 OŠKMaT Řešená plocha Splněno 

4 Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ nár. um. P. Bezruče  1.1.2 OŠKMaT Řešená plocha Splněno částečně 

5 Bezpečné hřiště pro naše děti  1.1.2 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

6 Revitalizace zahrady, hřiště a budovy MŠ Mateřídouška  1.1.2 OŠKMaT Zpráva Splněno částečně 

7 Rekonstrukce Gymnázia P. Bezruče  1.1.2 OŠKMaT Řešená plocha Splněno 

8 Zateplení a renovace škol ve Frýdku-Místku  1.1.2 OIV 
Počet zateplených 
objektů 

Splněno 

9 Spolupráce škol s partnery v rámci Euroregionu Beskydy  1.1.3 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

10 Podpora vzdělanosti na všech úrovních  1.1.4 Vedení města Zpráva Plněno průběžně 

11 Propojení cyklostezky z Olešné až do Ostravy  1.2.2 ODSH Zpráva Splněno 

12 Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Lesní  1.3.1 OŽPZ Řešená plocha Splněno 

13 Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Lískovecká  1.3.1 OŽPZ Řešená plocha Nesplněno 

14 Nové dětské hřiště na sídlišti Spořilov  1.3.1 OŽPZ Řešená plocha Splněno 

15 Veřejná sportoviště  1.3.1 OŠKMaT 
Počet 
realizovaných akcí 

Splněno částečně 

16 Baseballové hřiště  1.3.2 OŠKMaT Řešená plocha Splněno částečně 

17 Areál kolečkových sportů  1.3.2 OŠKMaT Řešená plocha Splněno částečně 

18 Hasičské cvičení zabaví i okolí  1.3.2 OŠKMaT Řešená plocha Splněno 

19 Rekonstrukce střechy budovy B Střediska volného času Klíč, p. o.  1.3.3 OŠKMaT Řešená plocha Splněno 

20 
Vytipování vhodných prostor pro vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity 
seniorů 

 1.3.3 OŠKMaT Zpráva Nesplněno 

21 Multifunkční sportovní hala  1.3.5 IO+Sportplex Řešená plocha Splněno 

22 Podpora projektu mládežnického Centra sportu i Sportovního fondu  1.3.6 OŠKMaT 
Počet podpořených 
služeb/subjektů 

Plněno průběžně 

23 Podpora Domu včelařů  1.3.6 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 
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24 Prázdniny ve městě  1.3.7 SVČ 
Počet 
realizovaných akcí 

Plněno průběžně 

25 Malíři - výstavy výtvarného umění  1.4.1 OŠKMaT Zpráva Splněno částečně 

26 Sweetsen fest – Frýdek-Místek sobě!  1.4.1 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

27 Podpora kulturních akcí  1.4.1 
OŠKMaT+ ND+ 
MK 

Počet podpořených 
akcí 

Plněno průběžně 

28 Rekonstrukce kina Petra Bezruče  1.4.2 IO 
Projektová 
dokumentace 

Splněno částečně 

29 Letní kino ve Frýdku-Místku  1.4.3 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

30 Propagace města na veletrzích cestovního ruchu  1.5.1 OÚRSŘ Zpráva Plněno průběžně 

31 Adventure golf na Olešné 1.5.5 Sportplex 
Projektová 
dokumentace 

Nesplněno 

32 Rozvoj aktivit Beskydského informačního centra  1.5.8 Vedení města Zpráva Plněno průběžně 

33 Rozvoj aktivit Euroregionu Beskydy  1.5.8 Vedení města Zpráva Plněno průběžně 

 Sociální služby a zdravotní péče 

34 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  2.1.1 OSS 
Počet podpořených 
osob 

Plněno průběžně 

35 Projekt Azylový dům Bethel a Sára  2.1.1 OSS 
Počet podpořených 
osob 

Plněno průběžně 

36 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  2.1.1 OSS 
Počet podpořených 
osob 

Plněno průběžně 

37 
Projekty na podporu dalších služeb v pobytových zařízeních (odlehčovací služby, 
týdenní stacionář) 

 2.1.1 OSS 
Počet podpořených 
osob 

Plněno průběžně 

38 Projekt terénních sociálních služeb ve městě  2.1.1 OSS 
Počet podpořených 
osob 

Plněno průběžně 

39 Dotační program na podporu a rozvoj sociálních služeb  2.1.2 OSS 
Počet podpořených 
služeb/subjektů 

Plněno průběžně 

40 Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  2.1.4 OSS 
Počet vytvořených 
nových nebo 
aktualizovaných ex 

Splněno 

41 Projekt sociální prevence rizikového chování dětí a mládeže  2.1.4 OSS Zpráva Plněno průběžně 

42 Den zdraví a sociálních služeb  2.1.5 OSS Počet informačních Plněno průběžně 
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akcí 

43 Zpracování koncepce následné a dlouhodobé péče  2.2.1 OSS 

Počet vytvořených 
nových nebo 
aktualizovaných 
rozvojových 
dokumentů 

Splněno 

44 Rekonstrukce budovy LDN  2.2.1 Vedení města Zpráva Nesplněno 

45 Spolupráce s MSK na rozvoji Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.  2.2.1 Vedení města Zpráva Plněno průběžně 

46 Pořízení přístrojového vybavení nemocnice  2.2.1 Vedení města Zpráva Plněno průběžně 

47 Sociální rehabilitace  2.2.2 OSS 
Počet podpořených 
osob 

Plněno průběžně 

48 Dotační program na podporu a rozvoj zdravotnictví  2.2.3 OSS 
Počet podpořených 
služeb/subjektů 

Plněno průběžně 

49 Program prevence kriminality 2012  2.3.1 MP 
Počet podpořených 
akcí 

Plněno průběžně 

50 Projekt „Je to TVOJE šance“  2.3.2 OSS 
Počet podpořených 
osob 

Plněno průběžně 

51 Projekty vycházející z přístupu Harm reduction  2.3.3 OSS 
Počet podpořených 
služeb/subjektů 

Plněno průběžně 

52 Rekonstrukce a rozšíření městského kamerového systému  2.3.4 MP Zpráva Splněno 

53 Rozšíření pultu centralizované ochrany  2.3.5 MP Zpráva Splněno částečně 

 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

54 
Úkony směřující k získání objektu bývalého Slezanu a zřízení muzea textilního 
průmyslu 

 3.1.1 OSOM Zpráva Nesplněno 

55 Revitalizace brownfields  3.1.1 IO 
Revitalizovaná 
plocha 

Splněno částečně 

56 Mapa a kalkulačka poplatků  3.1.2 ŽÚ Počet klientů Nesplněno 

57 Elektronická aukce  3.1.3 OI Zpráva Splněno 

58 Systém řízení magistrátu města  3.1.3 tajemník Zpráva Plněno průběžně 

59 Farmářova stezka a prodejní trhy  3.1.4 ŽÚ+ODSH Zpráva Plněno průběžně 

60 Podnikatelské centrum  3.1.4 ŽÚ Zpráva Nesplněno 
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61 Podnikatelské fórum  3.1.4 ŽÚ Zpráva Plněno průběžně 

62 Obnova městského mobiliáře  3.1.6 OŽPZ Zpráva Plněno průběžně 

63 Rekonstrukce tř. T.G.M.  3.1.6 ODSH 
Projektová 
dokumentace 

Nesplněno 

64 Údržba městských hřbitovů  3.1.6 OŽPZ Zpráva Plněno průběžně 

65 Rekonstrukce prostranství ve Skalici  3.1.6 ODSH 
Regenerovaná 
plocha 

Splněno částečně 

66 Revitalizace bytových domů  3.1.7 OÚRSŘ Zpráva Plněno průběžně 

67 
Průběžná aktualizace a monitoring Koncepce nakládání s bytovým fondem ve 
vlastnictví města 

 3.1.7 OSOM Zpráva Plněno průběžně 

68 Podpora výstavby obchvatu města  3.2.1 
vedení města + 
ODSH 

Zpráva Plněno průběžně 

69 Průjezdnost města  3.2.2 ODSH 
Počet řešených 
křižovatek 

Splněno částečně 

70 
Rekonstrukce silničního signalizačního zařízení na křižovatce ulic Ostravská - J. 
Opletala 

 3.2.2 ODSH 
Počet řešených 
křižovatek 

Splněno 

71 Rozvoj cyklostezek  3.2.3 ODSH Délka stezek Nesplněno 

72 Rekonstrukce chodníků v Sadech B. Smetany  3.2.5 OŽPZ Řešená plocha Splněno 

73 Rekonstrukce komunikací na Nové Osadě  3.2.5 ODSH Řešená plocha Splněno částečně 

74 Rekonstrukce chodníků a výstavba ve městě i v okrajových částech  3.2.5 ODSH 
Délka 
realizovaných 
komunikací 

Splněno částečně 

75 Oprava stěžejních dopravních uzlů ve městě  3.2.5 ODSH Zpráva Splněno 

76 Oprava ulice Rovenská - Lysůvky  3.2.5 ODSH 
Délka 
realizovaných 
komunikací 

Splněno 

77 Rekonstrukce páteřní komunikace K Sedlištím (Lískovec)  3.2.5 ODSH 
Délka 
realizovaných 
komunikací 

Splněno částečně 

78 Poskytnutí dotace na nákup 2 autobusů MHD  3.3.1 ODSH 
Počet nakoupených 
vozidel MHD 

Splněno 

79 Výstavba parkoviště na ulici Anenská  3.4.3 ODSH 
Počet vytvořených 
parkovacích míst 

Splněno částečně 
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80 Výstavba parkoviště u Mariánského kostela  3.4.3 ODSH 
Počet vytvořených 
parkovacích míst 

Splněno 

81 Metropolitní síť  3.5.1 OIT+TSM Zpráva Splněno 

82 Výsadba izolační zeleně  3.7.1 OŽPZ Zpráva Splněno částečně 

83 Založení sadu původních regionálních odrůd ovocných druhů  3.7.2 OŽPZ Řešená plocha Nesplněno 

84 Arboretum Frýdek-Místek  3.7.2 IO Řešená plocha Splněno částečně 

85 Označení významných a vzácnějších stromů v parcích města Frýdku-Místku  3.7.3 OŽPZ Zpráva Plněno průběžně 

86 Příprava naučné stezky kolem řeky Ostravice  3.7.3 OŽPZ Délka stezek Nesplněno 

87 Rozšíření skládky odpadů, výběr prostoru pro novou skládku  3.8.1 OŽPZ Řešená plocha Splněno částečně 

88 
Rozšíření kapacity sběrného dvora na Panských Nových Dvorech - Logistické 
centrum 

 3.8.1 OŽPZ Zpráva Splněno 

89 
Oprava a rozšíření příjezdových komunikací na skládku a na zařízení pro 
nakládání s odpady 

 3.8.1 OŽPZ, ODSH 
Projektová 
dokumentace 

Nesplněno 

90 
Úprava stávajících stanovišť nádob na komunální odpad a budování nových 
stanovišť 

 3.8.2 OŽPZ 
Počet řešených 
opatření 
(stanovišť) 

Splněno 

91 Sběrné dvory pro ukládání odpadů  3.8.3 OŽPZ +FS +OSOM Zpráva Splněno 

92 Pořízení nových nádob na separovaný sběr  3.8.3 OŽPZ 
Počet nových 
kontejnerů 

Plněno průběžně 

93 Chráněná pracovní dílna  3.9.1 Vedení města Zpráva Splněno částečně 
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4 Závěr 

Strategický plán rozvoje města Frýdku-Místku dosáhl za tři roky platnosti jeho prvního akčního 
plánu přiměřené míry naplněnosti stanovených cílů. V převážné většině případů byly učiněny 
alespoň základní kroky ke splnění naplánovaných akcí. Město se snaží aktivně využívat dostupné 
dotační tituly k financování svých aktivit a to z národních veřejných, soukromých i evropských 
zdrojů. Ne vždy jsou ale snahy završeny úspěchem, obzvláště z důvodu končícího programového 
období 2007–2013 a zatím nezahájeného období 2014–2020.  

Ke konci roku 2014 lze z 93 záměrů 67 % označit jako splněno, příp. plněno průběžně. 20 % 
bylo do konce sledovaného období splněno částečně a 13 % bylo klasifikováno jako 
nesplněno.  

Příčiny neplněných akcí: 

- nemožnost přímo ovlivnit vlastnické vztahy k nemovitostem, které jsou dotčeny realizací 
některých akcí; 

- omezené možnosti podpory ze státního rozpočtu (úspory státu) a EU (končící programové 
období); 

- přijetí rozhodnutí města. 
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5 Popis plnění jednotlivých aktivit SPRM 

 

Vyhodnocení záměru č. 1 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.1 Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních 
zařízeních 

 

Název záměru:  Zvyšování úrovně vzdělávání 

 

Komentář: V roce 2012 byl ukončen projekt financovaný z programu OPVK 
"Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí". Vzhledem ke 
změně dotačních podmínek čerpání z programu OPVK, SMFM další 
projekt se v roce 2013, 2014 nepodalo. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 2 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.1 Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních 
zařízeních 

 

Název záměru:   Podpora tříd pro nadané děti 

 

Komentář: V roce 2012 byla při základní škole na ul. Československé armády pro 
školní rok 2011/2012 zřízena první třída pro nadané žáky. Stejně tak 
i v následujících letech pokračuje přijímání nadaných dětí do první 
třídy. Ve třídách je menší počet žáků, dle schopností se potom ještě v 
některých předmětech dělí na menší výukové skupiny. 

 Ve školním roce 2014/2015 byla na základní škole TGM a ZŠ na ul. 
Pionýrů zařazena do vyučování výuka šachů. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet žáků 

Cíl indikátoru: 50 žáků 

Stav plnění cíle:  76 žáků   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 3 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

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

 

Komentář: Byla dokončena rekonstrukce vnitřního bazénu na Základní škole 
Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109. Špatný technický stav a 
nedostatečné zateplení mělo za příčinu vysoké provozní náklady. 
Bylo provedeno osazení nové nerezové vany, provedení nové podlahy 
a podlahového vytápění v bazénové hale, doplnění nové akumulační 
jímky, vyložení stávající akumulační jímky plastovou folií a osazení 
nových dveří v bazénové hale.  

 Náklady dosáhly 13,3 mil. Kč  

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru:   

Stav plnění cíle:  700 m2  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 4 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

Název záměru:   Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ nár. um. P. Bezruče 

 

Komentář: Základní škola nár. umělce P. Bezruče Frýdek-Místek, tř. T. G. M. 454 
je poslední školou bez 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. Rekonstrukce 
hřiště proběhne v roce 2015 formou vybudování nového 
multifunkčního hřiště s umělým povrchem, výstavbou sektoru pro 
vrh koulí a relaxačního koutku. Odhadované náklady činí 3,55 mil. Kč. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 800 m2 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 5 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

Název záměru:   Bezpečné hřiště pro naše děti 

 

Komentář: Cílem záměrů je budování dětských hřišť s herními prvky pro hru a 
pohyb dětí v bezpečném prostředí mateřských škol. V roce 2014 se 
realizoval projekt "MŠ Beruška - vybudování přírodní zahrady“ za 
podpory Operačního programu Životní prostředí. V roce 2014 byly 
podané nové žádosti o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí na realizaci akcí „MŠ Mateřídouška – přírodní zahrada“ a 
„MŠ 8. pěšího pluku – přírodní zahrada“. Realizace proběhne v roce 
2015. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 6 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

Název záměru:   Revitalizace zahrady, hřiště a budovy MŠ Mateřídouška 

 

Komentář: V roce 2014 proběhlo v rámci Úspory energie ve veřejných budovách 
– MŠ J. Božana 3141 zateplení budovy MŠ Mateřídouška (dotace 
Zelená úsporám). V roce 2014 byla získána dotace z Operačního 
programu Životního prostředí na realizaci akcí „MŠ Mateřídouška – 
přírodní zahrada“. Realizace byla zahájena v prosinci 2014. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 7 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

Název záměru:   Rekonstrukce Gymnázia P. Bezruče 

 

Komentář: Budova gymnázia byla v majetku města, byla ve špatném technickém 
stavu. Rekonstrukce části objektu (prostory náležející k tělocvičně) 
byla realizovaná a ukončená dle zadání. 

 V květnu 2014 přešly objekty Gymnázia Petra Bezruče do majetku 
kraje. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 200m2 

Stav plnění cíle:  cca 350 m2  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 8 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

Název záměru:   Zateplení a renovace škol ve Frýdku-Místku 

 

Komentář: Realizované stavební akce zaměřené na zateplení budov: 

 Investiční odbor 

 2012: 
Úspory energie školních budov III – J.Trnky 63 
Úspory energie školních budov IV  - 8. Pěšího pluku 821, Nad Lipinou 
2318, Olbrachtova 1421  

 2014: 
 Úspory energie ve veřejných budovách – MŠ J. Božana 314 

 Odbor ŠKMaT 
 2012 - MŠ Bavlnářská 455, zateplení, výměna oken 
 2012 - Výměna oken a oprava fasády ZŠ Chlebovice, Pod Kabáticí 107 
 2013, 2014 – nerealizoval zateplení škol 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet zateplených objektů 

Cíl indikátoru: 7 zateplených objektů 

Stav plnění cíle:  7   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 9 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.3 Rozvoj spolupráce na všech stupních vzdělávací soustavy 

 

Název záměru:   Spolupráce škol s partnery v rámci Euroregionu Beskydy 

 

Komentář: Školy pokračují v již nastavených partnerských vztazích.  

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 10 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.4 Zefektivnění sítě škol ve městě 

 

Název záměru:   Podpora vzdělanosti na všech úrovních 

 

Komentář: 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. 

 Dochází k realizaci projektů, které řeší technický stav objektů a 
vzdělávací infrastruktury. Město podporuje školy v jejich 
vzdělávacích aktivitách (vznik šachových tříd). 

 Město realizuje projekty pro školy (OPVK), odborně bude nadále 
spolupracovat na přípravě a realizaci projektů podávaných 
jednotlivými školami. 

 

Odpovědnost: Vedení města 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 11 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.2 Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové 
zóny „Olešná“ 

Aktivita: 1.2.2 Rozvoj cyklostezek a in-line stezek včetně doprovodné 
infrastruktury (městský mobiliář) 

 

Název záměru:   Propojení cyklostezky z Olešné až do Ostravy 

 

Komentář: K propojení F-M s Ostravou došlo v roce 2012 dokončením 
cyklostezky Ostrava – Beskydy v úseku Vratimov – Sviadnov. 
Propojení na Olešnou je přerušeno v jediném úseku, a to ul. 
Kvapilova, kde jsou plánovány stavební práce v souvislosti 
s výstavbou obchvatu, proto se zde s realizací cyklostezky v nejbližší 
době nepočítá.  

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 12 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě  

 

Název záměru:   Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Lesní 

 

Komentář: Akce byla realizována v roce 2014. Náklady včetně projektové 
dokumentace činily 957 339 Kč. 

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 1500 m2 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 13 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě  

 

Název záměru:   Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Lískovecká 

 

Komentář: Akce je zařazena do zásobníku projektů a s její realizací z rozpočtu 
města se v roce 2014 nepočítalo. Náklady by měly činit 800 tis. Kč. 

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 1000 m2 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 14 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě  

 

Název záměru:   Nové dětské hřiště na sídlišti Spořilov 

 

Komentář: Akce byla realizována v roce 2012. Náklady včetně projektové 
dokumentace činily 735 372,- Kč. Na akci město získalo podporu 150 
tis. Kč od společnosti ČEZ, a.s.  

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 160 m2 

Stav plnění cíle:  160 m2  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 15 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě  

 

Název záměru:   Veřejná sportoviště 

 

Komentář: V rámci opatření proběhla rekonstrukce veřejných sportovišť, které 
jsou umístěné v sídlištní zástavbě ve městě. V období 2012-2014 
proběhla výstavba 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 a obnova povrchů tří veřejných sportovišť (Spořilov, 
Dr. Jánského, ul. K Hájku) v rámci zajištění údržby Odborem ŠKMaT. 
V roce 2014 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci 10 veřejných sportovišť ve městě. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet realizovaných akcí 

Cíl indikátoru: 10 veřejných sportovišť 

Stav plnění cíle:  9 hřišť  

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 16 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.2 Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate 
park, baseballové hřiště, bike park) 

 

Název záměru:   Baseballové hřiště 

 

Komentář: V roce 2012 proběhlo vytipování vhodné lokality a upřesnění zadání 
mezi SMFM a uživatelem BK Klasik. V roce 2014 byla zahájena 
výstavba nového baseballového hřiště na ul. 28. října, dokončeno 
bude v roce 2015. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 1 ha 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 17 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.2 Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, 
baseballové hřiště, bike park) 

 

Název záměru:   Areál kolečkových sportů 

 

Komentář: Od roku 2012 OŠKMaT provozuje dočasný miniskatepark na ul. 28. 
října v Místku, do kterého byly pořízeny čtyři překážky. V roce 2014 
byly zpracovány studie nového skateparku na ul. 28. října, petice 
proti výstavbě v dané lokalitě však zpracování projektové 
dokumentace zastavila. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru:   

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 18 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.2 Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, 
baseballové hřiště, bike park) 

 

Název záměru:   Hasičské cvičení zabaví i okolí 

 

Komentář: V roce 2013 byla provedena úprava plochy travnatého hřiště ve 
správě Sboru dobrovolných hasičů Místek Bahno pro hasičské sporty. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 2200 m2 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 19 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.3 Rekonstrukce budov pro volný čas 

 

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

 

Komentář: V roce 2014 proběhla rekonstrukce střechy budovy B Střediska 
volného času Klíč, p. o. na ulici Pionýrů č. p. 764. Provedenou 
rekonstrukcí SVČ Klíč získalo pro zájmovou činnost nové podkrovní 
prostory.   

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 180m2 

Stav plnění cíle:  180 m2   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 20 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.3 Rekonstrukce budov pro volný čas 

 

Název záměru:   Vytipování vhodných prostor pro vytvoření zázemí pro 
volnočasové aktivity seniorů 

 

Komentář: K postupu v tomto záměru nebyly za OŠKMaT učiněny žádné kroky. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 

 

 

  



 
 
 
 

34 
 

Vyhodnocení záměru č. 21 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.5 Výstavba multifunkční a sportovní haly Polárka 

 

Název záměru:   Multifunkční sportovní hala 

 

Komentář: V období 06/2013-12/2014 proběhla výstavba Haly Polárka. Tato 
multifunkční sportovní hala je vybavena ledovou plochou pro hokej, 
případně krasobruslení, vč. šaten a sociálního zařízení, šestidráhovou 
střelnicí a prodejnou zbraní a střeliva, tělocvičnou se dvěma 
badmintonovými kurty. Halu je rovněž možné využívat pro pořádání 
kulturních a společenských akcí – koncerty, výstavy apod. 

 

Odpovědnost: IO+Sportplex 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 1 ha 

Stav plnění cíle:  1 ha   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 22 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.6 Podpora spolkové a klubové činnosti 

 

Název záměru:   Podpora projektu mládežnického Centra sportu i Sportovního 
fondu 

 

Komentář: V roce 2012 bylo z Centra sportu podpořených 7 klubů a kroužky na 
ZŠ celkovou částkou ve výši 12,6 mil. Kč. Ze sportovního fondu bylo 
v roce 2012 podpořených 35 sportovních organizací celkovou 
částkou ve výši 1,26 mil. Kč. 

 V roce 2013 bylo z Centra sportu podpořených 10 sportovních klubů 
a kroužky na ZŠ celkovou částkou ve výši 13,5 mil. Kč. Ze sportovního 
fondu bylo v roce 2013 podpořených 37 sportovních organizací 
celkovou částkou ve výši 1,23 mil. Kč. 

 V roce 2014 bylo z Centra sportu podpořených 10 sportovních klubů 
a kroužky na ZŠ celkovou částkou ve výši 15 mil. Kč. Ze sportovního 
fondu bylo v roce 2014 podpořených 32 sportovních organizací 
celkovou částkou ve výši 1,26 mil. Kč. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet podpořených služeb/subjektů 

Cíl indikátoru:   

Stav plnění cíle:  10 sportovních klubů, 37 sportovních organizací 

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 

 

 

  



 
 
 
 

36 
 

Vyhodnocení záměru č. 23 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.6 Podpora spolkové a klubové činnosti 

 

Název záměru:   Podpora Domu včelařů 

 

Komentář: Na roky 2012 a 2013 byla Domu včelařů v Chlebovicích poskytnutá 
finanční dotace na elektrickou energii. Příspěvek 90 tis. Kč je 
poskytovaný na chod včelařského muzea. V roce 2014 byla podpora 
ve výši 130 tis. Kč na provoz včelařského domu a muzea (energie, 
drobné opravy). 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 

 

 

  



 
 
 
 

37 
 

Vyhodnocení záměru č. 24 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.7 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury 

 

Název záměru:   Prázdniny ve městě 

Komentář: V letech 2012 - 2014 v průběhu letních prázdnin probíhá ve městě 
prázdninový program pro děti „Prázdniny ve městě“ Jedná se o 
soubor programů pro všechny děti, které tráví prázdniny nebo jejich 
část ve městě. Prázdninový program nabízí rozmanité volně 
přístupné aktivity nabízející pestré využití volného času (např. 
aktivity pohybové, výtvarné dílny, hry, soutěže, turnaje, deskové hry, 
ukázky tábornických dovedností, výlety, exkurze a další). Prázdniny 
ve městě pořádá Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace 
ve spolupráci s další subjekty, které se zabývají volným časem dětí a 
mládeže. 

 

Odpovědnost: SVČ 

 

Indikátor: Počet realizovaných akcí 

Cíl indikátoru: 40 akcí ročně 

Stav plnění cíle:  50–60 akcí ročně  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 25 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 

Aktivita: 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě 

 

Název záměru:   Malíři - výstavy výtvarného umění 

 

Komentář: Město poskytovalo prostory pro realizaci výstav výtvarného umění, 
fotografie v galerii Pod Sovou. Městská galerie zřízená nebyla a v 
současné době se o jejím zřízení neuvažuje. 

 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 26 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 

Aktivita: 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě 

 

Název záměru:   Sweetsen fest – Frýdek-Místek sobě! 

 

Komentář: Pro léta 2012 a 2013 byly poskytnuty finanční dotace organizátorovi 
akce Sweetsen fest. V roce 2014 byla poskytnuta dotace na akci 
organizátorovi i spolupořadateli (ND F-M, p. o.). 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 27 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 

Aktivita: 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě 

 

Název záměru:   Podpora kulturních akcí  

 

Komentář: Mnohé kulturní akce konané na území města jinými organizátory jsou 
podporovány buď přímo z rozpočtu města nebo prostřednictvím 
dotace z kulturního fondu statutárního města F-M. V roce 2014 
proběhlo cca 42 akcí (7 přímo z rozpočtu města a 35 z financování 
kulturního fondu), co činí 2 250 000 Kč.  

 Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“ realizoval 63 
kulturních akcí v objem vynaložených finančních prostředků 
prostředků: 9 276 327 Kč. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT+ Národní dům+ Městská knihovna 

 

Indikátor: Počet podpořených akcí 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 28 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 

Aktivita: 1.4.2 Přebudování kina Petra Bezruče na kulturní scénu  

 

Název záměru:   Rekonstrukce kina Petra Bezruče 

 

Komentář: V roce 2014 byla vyhlášena soutěž o návrh s termínem odevzdání 
návrhů v březnu 2015. Na základě posouzení návrhů odbornou 
porotou rada města na své schůzi 17. 3. 2015 rozhodla o vítězném 
architektonickém řešení. Zastupitelstvo města 27. 3. 2015 uložilo 
radě zahájit jednací řízení bez uveřejnění s vítězným uchazečem, 
jehož předmětem bude zpracování projektové dokumentace ve všech 
stupních PD včetně výkonu autorského dozoru. 

 Akce byla zajišťována právním odborem, nyní odborem zadávání 
veřejných zakázek. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Projektová dokumentace 

Cíl indikátoru: Zpracovaná PD 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 29 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 

Aktivita: 1.4.3 Vybudování letního amfiteátru (letní kino a pódium pro hudební 
a divadelní produkci) 

 

Název záměru:   Letní kino ve Frýdku-Místku 

 

Komentář: V roce 2012, 2013 byla poskytnutá finanční dotace organizátorovi 
akce Společnosti pro podporu a rozvoj kina Vlast, o.s., letní kino 
proběhlo ve dvou termínech. 

 V roce 2014 byla poskytnutá finanční dotace organizátorovi akce 
Společnost pro podporu a rozvoj kina Vlast, o.s.. (letní kino proběhlo 
ve dvou termínech, týden v červnu, týden v srpnu). Národní dům F-M, 
p. o., uvedl nově cyklus venkovních filmových projekcí v rámci akce 
„Letní scéna kina Vlast“ (4 projekce). 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 30 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě 

 

Název záměru:   Propagace města na veletrzích cestovního ruchu 

 

Komentář: Zástupci Beskydského informačního centra Frýdek-Místek, p. o. a 
statutárního města Frýdku-Místku se účastní domácích veletrhů 
cestovního ruchu RegionTour Brno, Infotherma Ostrava Holiday 
World Praha, Dovolená a region Ostrava a Infotour a cyklistika 
Hradec Králové. 

 V zahraničí se účastní veletrhů Slovakiatour Bratislava a Glob 
Katowice v rámci expozice Moravskoslezského kraje a 
slovenského/polského Regionu Beskydy. 

 Cílem této účasti na veletrzích je nabídnout návštěvníkům nové 
příležitosti trávení letní dovolené Beskydech se zastávkou ve Frýdku-
Místku. Jsou prezentovány turistické cíle ve Frýdku-Místku, např. 
rekreační oblast Olešnou. 

 

Odpovědnost: OÚRSŘ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 31 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.8 Využití potenciálu umístění areálu „Olešná“ 

 

Název záměru:   Adventure golf na Olešné 

 

Komentář: Vývoj zájmu obyvatel o rekreační aktivity vedl k nutnosti 
přehodnocení návrhu. Záměr byl nahrazen záměrem "Srubová 
sauna". 

 

Odpovědnost: Sportplex 

 

Indikátor: Projektová dokumentace 

Cíl indikátoru: Zpracovaná PD 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 32 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.8 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury 

 

Název záměru:   Rozvoj aktivit Beskydského informačního centra 

 

Komentář: Výběr z rozvojových aktivit BIC: 

 2012 
 - Projekt "Poznávej Beskydy na obou stranách hranice" – podpora 

návštěvnosti atraktivit města Frýdek-Místek a regionu Beskydy a 
umožnění poznání zajímavých míst na české a polské straně Beskyd 
(Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika) 

 - Spolupráce na projektech společnosti Destinační management 
turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. a spolupráce s 
Moravskoslezským krajem při propagaci města Frýdku-Místku a 
beskydského regionu 

 - Partnerství v projektu Kraj zážitků a příležitostí. 
 - Zpracování podkladů za turistickou oblast Beskydy-Valašsko do 

publikací vydaných v roce 2012 Moravskoslezským krajem 
 - Jazykový kurz pro pracovníky Beskydského informačního centra 

(dotace MSK) 

 2013 
 - Organizace akce Beskydské rekordy 
 - Vydání netradičního spotu o Frýdku-Místku 
 - Realizace Dnů s průvodcem 
 - Získávání finančních prostředků na produkty cestovního ruchu od 

poskytovatelů služeb 

 2014 
 - Organizace I. ročníku akce Frýdkem-Místkem na kole 
 - Organizace akce Beskydské rekordy 
 - Vydání propagačního materiálu VisitFM 
 - Realizace projektů spolufinancovaných z OP Přeshraniční 

spolupráce a MS krajem 

 

Odpovědnost: Vedení města 
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Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 33 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.8 Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, 
volnočasových aktivit a kultury 

 

Název záměru:   Rozvoj aktivit Euroregionu Beskydy 

 

Komentář: Region Beskydy díky podpoře statutárního města Frýdku-Místku 
může realizovat rozvojové projekty a intenzívně tak přispívat k 
rozvoji území, cestovního ruchu, kultury, sportu a vzdělávání: 

 Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy – Region Beskydy 
administruje přidělování dotací z OP Přeshraniční spolupráce CZ-PL 

 Dny česko-polského partnerství v Euroregionu Beskydy – vzdělávací 
projekt 

 Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města – 
projekt na rozvoj informačních technologií a propagaci regionu 

 Cezhraničný turizmus v Euroregióne Beskydy – vydání propagačních 
materiálů a knihy 

 Vítejte v Euroregionu Beskydy – vydání propagačních materiálů, 
uspořádání propagačních akcí 

 10 let Euroregionu Beskydy – vzdělávací projekt 
 Kouzlo pohádky ve dřevě zakleté – uspořádání řezbářského sympozia 

ve Frýdku-Místku 
 Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko – pilotní 

projekt, jehož cílem bylo založení destinačního managementu TO 
Beskydy-Valašsko 

 Putování za tradicí a krásou česko-slovenských Beskyd – vydání 
propagačních materiálů 

 Učíme se u sousedů na Slovensku – vzdělávací projekt 
 EUREGIO PL-CZ – projekt spolupráce všech česko-polských 

euroregionů, vydána mapa česko-polského příhraničí 
 Učíme se sousedů v Polsku – vzdělávací projekt 
 Křížem krážem Euroregionem Beskydy – vydán stejnojmenný 

propagační materiál 
 GOOO! EUROREGION BESKYDY – propagace území pomocí GO PRO 

KAMER 
 Euroregion Beskydy – energie bez hranic – projekt zaměřený na 

spolupráci institucí a organizaci sportovních aktivit 
 Slyšíme a vnímáme Euroregion Beskydy – projekt zaměřený na 

propagaci atraktivit pomocí hlasových QR kódů 
 Společně v Euroregionu Beskydy – vzdělávací projekt 
 Mezinárodní mistrovství Euroregionu Beskydy v lehké atletice 
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Odpovědnost: Vedení města 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 34 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 
Frýdek-Místek  

 

Název záměru:   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 

Komentář: V roce 2012 realizovali záměr nízkoprahová zařízení Klub Nezbeda 
(Charita), Klub U-kryt (Filadelfie), Klub Kosťa a Klub Prostor (oba 
SMFM). Dosažený stav monitorovacího indikátoru za rok 2012 je 
celkem 528 osob. 

 V roce 2013 realizovaly záměr výše uvedená zařízení a dosažený stav 
indikátoru za tento rok je celkem 487 osob. 

 V roce 2014 opět realizovaly záměr výše uvedená zařízení a dosažený 
stav indikátoru na tento rok je celkem 515 osob. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru: 550 ročně 

Stav plnění cíle:  487-528 osob  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 35 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 
Frýdek-Místek  

 

Název záměru:   Projekt Azylový dům Bethel a Sára 

 

Komentář: 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. Akci realizuje Slezská diakonie. 

 V roce 2012 bylo podpořených osob celkem 569. 
Z toho: 
Bethel – azyl. dům – 65 osob 
Noclehárna – 101 osob  
Nízk.den.centrum – 173 osob 
Soc. rehabilitace – 2 osoby 
Terénní program – 146 osob 
Sára - azyl. dům pro ženy – 21 osob 
Azyl. dům pro matky s dětmi – 31 osob 
Soc. rehabilitace – 6 osob 
Noclehárna pro ženy – 24 osob 

 V roce 2013 bylo podpořených osob celkem 590. 
 Z toho: 

Bethel – azyl. dům – 75 osob 
Noclehárna – 109 osob  
Nízk.den.centrum – 212 osob 
Terénní program – 110 osob 
Sára - azyl. dům pro ženy – 23 osob 
Azyl. dům pro matky s dětmi – 39 osob 
Soc. rehabilitace – 6 osob 
Noclehárna pro ženy – 16 osob 

 V roce 2014 bylo podpořených osob celkem 648. 
 Z toho: 

Bethel – azyl. dům –61 osob 
Noclehárna – 104 osob  
Nízk.den.centrum – 254 osob 
Terénní program – 127 osob 
Sára - azyl. dům pro ženy – 17 osob 
Azyl. dům pro matky s dětmi – 53 osob 
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Soc. rehabilitace – 8 osob 
Noclehárna pro ženy – 24 osob 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru: 500 ročně 

Stav plnění cíle:  569–648 osob  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 36 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 
Frýdek-Místek  

 

Název záměru:   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

Komentář: 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. 
Realizuje Slezská diakonie. 

 Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2012 byl 18 rodin. 

 V roce 2013 byl dosažený stav monitorovacího indikátoru 21 rodin 
(64 klientů). 

 V roce 2014 byl dosažený stav monitorovacího indikátoru 39 rodin 
(82 klientů). 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru: 60 ročně 

Stav plnění cíle:  82 klientů  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 37 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 
Frýdek-Místek  

 

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

 

Komentář: Dům pokojného stáří (Charita Frýdek-Místek) realizuje projekt 
pobytových sociálních služeb – centrum odlehčovacích služeb a 
týdenní stacionář. 

  Služby Centra odlehčovacích služeb (COS) a Týdenní stacionář byly 
zřízeny k 1. 2. 2012 v podkroví Domu pokojného stáří u Panny Marie 
Frýdecké. COS poskytuje službu 24 h denně po dobu max. 4 měsíců; 
kapacita – 12 lůžek. Týdenní stacionář poskytuje službu od pondělí 
do pátku v době od 8:00 do 15:00; kapacita – 3 lůžka (71 klientů). 

 V Centru odlehčovacích služeb a týdenním stacionáři byla v roce 
2013 poskytnuta péče 118 klientům a v roce 2014 byla poskytnuta 
péče 110 klientům. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru: 15 podpořených osob ročně 

Stav plnění cíle:  71–118 osob  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 38 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 
Frýdek-Místek  

 

Název záměru:   Projekt terénních sociálních služeb ve městě 

 

Komentář: V roce 2012 záměr realizovalo SMFM, odbor sociálních služeb - 
projekt na podporu terénní práce, jehož cílem je snižování segregace 
romské komunity ve F-M (poradenství zadluženým rodinám, zřízení 
přípravné třídy na ZŠ, Romipen 2012, úklidová akce s následným 
sportovním programem).  Od 13. 4. 2012 zrušeno jako registrovaná 
sociální služba. Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 
2012 byl 257 podpořených osob. 

 V dubnu 2013 proběhla akce Romipen. Dosažený stav 
monitorovacího indikátoru v roce 2013 byl 218 podpořených osob. 

 V dubnu roku 2014 opět proběhla akce Romipen, v červnu proběhla 
oslava Mezinárodního dne dětí. Zároveň byla navázána spolupráce se 
základními (inklusivními) školami v sociální oblasti.   V roce 2014 
byla rozšířená pracovní náplň terénní pracovnice o zdravotní a 
hygienickou pomoc potřebným klientům (podávání informací a 
tematické přednášky). Dosažený stav monitorovacího indikátoru 
v roce 2014 byl 208 podpořených osob. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru: 200 ročně 

Stav plnění cíle:  208–257 osob  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 39 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb 

 

Název záměru:   Dotační program na podporu a rozvoj sociálních služeb 

 

Komentář: Dotace z rozpočtu města 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.  

 Vyúčtování dotačního programu bylo ukončeno k 31. 1. 2013, celkově 
bylo podpořeno částkou 5 718 000,- Kč 40 poskytovatelů. V r. 2013 
bylo na dotační program uvolněno 6 000 000,- Kč (18 subjektů). 

 V roce 2013 bylo celkově podpořeno 42 projektů (19 subjektů) a to 
částkou ve výši 6 mil. Kč. 

 V roce 2014 bylo celkově podpořeno 47 projektů (22 subjektů) a to 
částkou ve výši 7 mil. Kč. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených služeb/subjektů 

Cíl indikátoru:   

Stav plnění cíle:  18–40 podpořených subjektů  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 40 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 

 

Název záměru:   Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

 

Komentář: Komunitní plánování ve Frýdku-Místku probíhá od roku 2003. Druhý 
komunitní plán pokrýval období let 2011 – 2013. 

 V prosinci roku 2013 byl schválen na 16. zasedání zastupitelstva 
města dokument s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb ve městě Frýdek-Místek na období 2014 – 2018. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet vytvořených nových nebo aktualizovaných koncepcí 

Cíl indikátoru: koncepční dokument 

Stav plnění cíle:  1 koncepční dokument  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 41 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 

 

Název záměru:   Projekt sociální prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 

Komentář: Preventivní opatření, realizovaná v souvislosti s cíli komunitního 
plánu, jsou zajišťována státními i nestátními organizacemi, které na 
plnění těchto cílů participují. V projektu jsou zapojeny mimo jiné 
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.  

 V roce 2012 byl realizován motivačně vzdělávací letní tábor pro děti 
ze sociálně slabších rodin (realizovala Městská policie, Odbor 
sociálních věcí a Odbor sociální péče z Městského fondu prevence 
kriminality ČR. Akce se uskutečnila v době od 28. 7. 2012 do 4. 8. 
2012, zúčastnilo se jí 24 dětí a 6 vedoucích. Na srpen 2013 je 
plánováno uskutečnění dalšího letního tábota pro uvedenou cílovou 
skupinu. 

 V roce 2013 byly realizované projekty, „Asistent prevence 
kriminality, Motivačně vzdělávací letní tábor pro děti, Putovní pohár 
pro děti, Je to Tvoje šance, KOMPAS, Rebelfest, Nebudu ubližovat sobě 
ani nikomu jinému, Komiks ve FM, Výlety, Dětský den s SCHÄFER 
SCHOOL a Nový začátek“. 

 V roce 2014 byly realizované projekty, „Asistent prevence 
kriminality, Motivačně vzdělávací letní tábor pro děti, Je to Tvoje 
šance, KOMPAS, Rebelfest, Co se stane když, Jižní Čechy- výlet pro 
klienty, Dětský den s SCHÄFER SCHOOL,  Nový začátek, Finanční 
gramotnost, Jak se co dělá, Kudy kam, Panda, Do přírody. 

 

Odpovědnost: OSS 
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Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 42 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.5 Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytování 
sociálních služeb a souvisejících aktivit 

 

Název záměru:   Den zdraví a sociálních služeb 

 

Komentář: Cílem Dne zdraví a sociálních služeb je zajištění předávání informací 
mezi poskytovateli sociálních služeb a vytvoření uceleného přehledu 
o nabídce služeb a informovanost laické i odborné veřejnosti. 
Akce proběhla 20. 9. 2012, bylo provedeno vyhodnocení ankety pro 
návštěvníky, zhodnocení a vyúčtování akce.  

 Den zdraví a sociálních služeb proběhnul také dne 26. 9. 2013 a 
následně 25. 9. 2014. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet informačních akcí 

Cíl indikátoru:   

Stav plnění cíle:  1 akce ročně 

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 43 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

Aktivita: 2.2.1 Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče 

 

Název záměru:   Zpracování koncepce následné a dlouhodobé péče 

 

Komentář: Potřeba zpracování koncepce souvisela se zákonem o následné a 
dlouhodobé péči. V roce 2012 bylo uskutečněno výběrové řízení na 
zhotovitele koncepce, smlouva byla uzavřena s firmou PROCES. 

 V květnu roku 2013 byl výše uvedenou firmou zpracován dokument s 
názvem „Koncepce následné lůžkové péče pro město Frýdek-Místek“. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet vytvořených nových nebo aktualizovaných koncepcí 

Cíl indikátoru: koncepční dokument 

Stav plnění cíle:  1 koncepční dokument  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 44 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

Aktivita: 2.2.1 Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče 

 

Název záměru:   Rekonstrukce budovy LDN 

 

Komentář: Léčebna Gaudium Frýdek- Místek s.r.o. je zdravotnické zařízení 
dlouhodobě nemocných. Léčebna využila možnosti, která se otevřela 
koncem roku 2012, kdy byla vyhlášena výzva v rámci Programu 
švýcarsko-české spolupráce a podala žádost o podporu z tohoto 
programu na obnovu infrastruktury léčebny doplněnou měkkými 
aktivitami (vzdělávací aktivity ve vazbě na klienty tohoto 
zdravotnického zařízení).  

 Zastupitelstvo města Frýdek-Místek na svém zasedání, dne 3. 12. 
2012, usnesením č. V/5v, rozhodlo o závazku statutárního města 
Frýdku-Místku spolufinancovat projekt „Srdce“ společnosti Gaudium 
Frýdek-Místek s.r.o., za účelem čerpání finančních prostředků v rámci 
výzvy č. 1 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na 
MZ ČR, a to ve výši 15 % celkových nákladů projektu, maximálně však 
ve výši 4 mil. Kč. 

 Dne 24. 1. 2015 odbor sociálních služeb obdržel dopis z Gaudia 
Frýdek-Místek, s.r.o., ve kterém uvádí, že projekt „Srdce“ nebudou 
realizovat. 

 

Odpovědnost: Vedení města 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 45 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

Aktivita: 2.2.1 Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče 

 

Název záměru:   Spolupráce s MSK na rozvoji Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 

 

Komentář: Město Frýdek-Místek podpořilo v roce 2012 v rámci dotačního 
programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví Nemocnici ve 
Frýdku-Místku, p.o., částkou 100 000,- Kč na zkvalitnění 
ošetřovatelské péče a prevence proleženin na oddělení následné 
péče. Podpora přispěla k udržení spektra poskytované péče. 

 V roce 2013 bylo poskytnuto 137 000,- Kč. 

 V roce 2012 obdržela Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. investiční 
dotaci ve výši 820 ti. Kč pro dětské oddělení (nákup křísícího 
přístroje, nákup přístroje pro měření refluxu do jícnu) a pro 
anesteziologicko-resuscitační oddělení (nákup USG sondy, 
dovybavení přenosného ultrazvukového přístroje sondou a 
zakoupení přístroje k monitorování krevních plynu neinvazivní 
cestou). 

 V roce 2013 obdržela Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., investiční 
dotaci ve výši 1 mil. Kč na nákup sanitních vozidel. 

 V roce 2014 byla Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., podpořena 
dotací ve výši 60 tis. Kč na nákup toaletních sprchovacích pojízdných 
vozíků a toaletních židlí pro potřeby oddělení následné péče. 

 Dále byla v roce 2014 uzavřena smlouva o spolupráci na projektu s 
názvem „Pomáháme Vám se uzdravit“. Cílem projektu je zlepšení a 
zkvalitnění podmínek léčebné a rehabilitační péče pro ambulantní a 
hospitalizované pacienty Nemocnice, kde se město mimo jiné 
zavazuje každoročně poskytnout Nemocnici ve Frýdku-Místku částku 
minimálně 1 mil. Kč na pořízení prostředků zdravotnické techniky. 

 V roce 2014 byla Nemocnice podpořena dotací ve výši 60 tis. Kč na 
nákup toaletních sprchovacích pojízdných vozíků a toaletních židlí 
pro potřeby oddělení následné péče. 

 

Odpovědnost: Vedení města 
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Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 46 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

Aktivita: 2.2.1 Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče 

 

Název záměru:   Pořízení přístrojového vybavení nemocnice 

 

Komentář: Město Frýdek-Místek podpořilo v roce 2012 v rámci dotačního 
programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví Nemocnici ve 
Frýdku-Místku, p.o., částkou 100 000,- Kč na zkvalitnění 
ošetřovatelské péče a prevence proleženin na oddělení následné 
péče. Podpora přispěla k udržení spektra poskytované péče. 

 V roce 2013 bylo poskytnuto 137 000,- Kč. 

V roce 2012 obdržela Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. investiční 
dotaci ve výši 820 ti. Kč pro dětské oddělení (nákup křísícího 
přístroje, nákup přístroje pro měření refluxu do jícnu) a pro 
anesteziologicko-resuscitační oddělení (nákup USG sondy, 
dovybavení přenosného ultrazvukového přístroje sondou a 
zakoupení přístroje k monitorování krevních plynu neinvazivní 
cestou). 

V roce 2013 obdržela Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., investiční 
dotaci ve výši 1 mil. Kč na nákup sanitních vozidel. 

V roce 2014 byla Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., podpořena 
dotací ve výši 60 tis. Kč na nákup toaletních sprchovacích pojízdných 
vozíků a toaletních židlí pro potřeby oddělení následné péče. 

Dále byla v roce 2014 uzavřena smlouva o spolupráci na projektu 
s názvem „Pomáháme Vám se uzdravit“. Cílem projektu je zlepšení a 
zkvalitnění podmínek léčebné a rehabilitační péče pro ambulantní a 
hospitalizované pacienty Nemocnice, kde se město mimo jiné 
zavazuje každoročně poskytnout Nemocnici ve Frýdku-Místku částku 
minimálně 1 mil. Kč na pořízení prostředků zdravotnické techniky. 

V roce 2014 byla Nemocnice podpořena dotací ve výši 60 tis. Kč na 
nákup toaletních sprchovacích pojízdných vozíků a toaletních židlí 
pro potřeby oddělení následné péče. 

 

Odpovědnost: Vedení města 
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Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 47 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

Aktivita: 2.2.2 Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených 
občanů, včetně vytváření rovných podmínek  

 

Název záměru:   Sociální rehabilitace 

 

Komentář: 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. V roce 2012 službu realizovala 
Kafira, o.s. - projekt Nadějné vyhlídky (podpora zaměstnatelnosti 
zrakově handicapovaných v MS kraji (druhá fáze projektu probíhala 
od června 2012) a projekt Rút – pokračování realizace služby 
ambulantní a terénní formou (nácvik dovedností, kontakt se 
společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, pomoc při uplatňování práv). 

 Počet podpořených osob za rok 2012: 23.  
 Z toho: Kafira –14 osob,Rút – 9 osob 

 Počet podpořených osob za rok 2013: 22. 
 Z toho: Kafira – 13 osob, Rút – 9 osob. 

 Počet podpořených osob za rok 2014: 32. 
 Z toho: Kafira – 14 osob, Rút – 14 osob. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru: 35 ročně 

Stav plnění cíle:  22–32 osob  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 48 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

Aktivita: 2.2.3 Podpora preventivních programů vedoucích k 
výchově ke zdraví a zdravému způsobu života  

 

Název záměru:   Dotační program na podporu a rozvoj zdravotnictví 

 

Komentář: V roce 2012 probíhala realizace dotačního programu na podporu a 
rozvoj zdravotnictví. Ten byl ukončen a proběhlo vyúčtování. 
Dosažený stav monitorovacího indikátoru byl v roce 2012 
14 zúčastněných subjektů a 17 realizovaných projektů. Podpořeny 
byly záměry škol, neziskových organizací, nemocnice a dalších 
organizací poskytujících služby v oblasti zdravotní péče. Celkový 
objem podpor v roce 2012 dosáhl 500 000,- Kč.  

 V roce 2013 bylo podpořeno 14 subjektů (20 projektů) v celkové výši 
800 tis. Kč. 

 V roce 2014 bylo podpořeno 15 subjektů (22 projektů) v celkové výši 
800 tis. Kč. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených služeb/subjektů 

Cíl indikátoru:   

Stav plnění cíle:  14–15 subjektů  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 49 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

Aktivita: 2.3.1 Rozvoj programů prevence kriminality 

 

Název záměru:   Program prevence kriminality 2012  

 

Komentář: V roce 2012 bylo požádáno o podporu na 6 akcí odboru sociálních 
služeb v celkovém objemu 292 000,- Kč (podíl města činil 58 tis. Kč, 
zbytek financováno z kapitoly MVČR (234 tis. Kč). Všechny plánované 
akce byly splněny. Šlo o akce Vzdělávací tábor pro děti, Řetízek 
(cílová skupina 70 seniorů), Rodičovská abeceda, Vzdělávání 
pracovníků městské policie, Kompas, Prevence v AD. 

 V roce 2013 bylo žádáno o podporu 10 akcí v celkovém objemu 
1 042 900,- Kč (podíl města 160 tis. Kč, MVČR 883 tis. Kč). Prozatím 
byly podpořeny pouze 2 akce v objemu 700 tis. Kč (Domovník, 
Asistent prevence kriminality). Možná další podpora může být 
přiznána v průběhu roku. 

 V roce 2013 bylo požádáno o podporu na 6 akcí v celkovém objemu 
597.804,- Kč (podíl města činil 77.351 tis. Kč, zbytek financováno z 
kapitoly MVČR (503.453,- Kč) a 12.000,- Kč bylo použito z jiného 
zdroje. Všechny plánované akce byly splněny. Šlo o akce Motivačně 
vzdělávací letní tábor pro děti, Asistent prevence kriminality, 
Domovník- preventista, Rodičovská abeceda, Kompas. 

 V roce 2014 bylo požádáno o podporu na 9 akcí v celkovém objemu 
785.9114,50 Kč (podíl města činil 174.281,50 Kč, zbytek financováno 
z kapitoly MVČR (785.9114,50 Kč) a 12.000,- Kč bylo použito z jiného 
zdroje. Všechny plánované akce byly splněny. Šlo o akce Motivačně 
vzdělávací letní tábor pro děti, 2x Asistent prevence kriminality, 
Domovník- preventista, Rodičovská abeceda, 2x Kompas, Forenzní 
značení jízdních kol a Seniorská akademie. 

 
Odpovědnost: MP 

 
Indikátor: Počet podpořených akcí 

Cíl indikátoru:   

Stav plnění cíle:  32 akcí  

 
Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 50 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

Aktivita: 2.3.2 Podpora a rozvoj programů prevence užívání návykových látek 
včetně podpory zdravého způsobu života bez drog, tabákových 
výrobků a alkoholu 

 

Název záměru:   Projekt „Je to TVOJE šance“ 

 

Komentář: 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. V červnu 2012 
byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu 
prevence kriminality ve výši 40 000 Kč (z této částky byla vynaložena 
částka 10 000 Kč na náklady spojené s brožurou pro rodiče). 
Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2012 byl 13 osob. 

Projekt v roce 2013 byl podpořen z Fondu prevence kriminality 
Statutárního města Frýdek-Místek částkou 44 000 Kč, z čehož bylo 
vynaloženo 13 500 Kč na tisk informační brožury pro rodiče dětí a 
dospívajících. V tomto roce bylo v projektu zařazeno 9 klientů. 

Projekt v roce 2014 byl podpořen z Fondu prevence kriminality 
Statutárního města Frýdek-Místek částkou 18 000 Kč, avšak až ke 
konci roku, proto v něm bylo zařazeno jen minimum klientů. V tomto 
roce byli v projektu zařazeni 2 klienti. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru: 10 ročně 

Stav plnění cíle:  2–13 osob  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 51 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

Aktivita: 2.3.3 Snižování rizik spojených s užíváním návykových 
látek (harm reduction) 

 

Název záměru:   Projekty vycházející z přístupu Harm reduction 

 

Komentář: 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. 

  Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2012 byl 416 
podpořených osob. 

 Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2013 bylo 420 
podpořených osob. 

 Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2014 bylo 466 
podpořených osob. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených služeb/subjektů 

Cíl indikátoru:   

Stav plnění cíle:  416–466 osob  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 52 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

Aktivita: 2.3.4 Pokrytí rizikových lokalit a míst městským kamerovým 
systémem  

 

Název záměru:   Rekonstrukce a rozšíření městského kamerového systému 

 

Komentář: V roce 2014 byla uzavřena s TS a.s. smlouva na službu „Snímání, 
přenos, ukládání a užívání obrazových dat Městskou policií Frýdek-
Místek“. Tato koncepce byla schválena a projednána radou města na 
113. schůzi konané dne 24. 6. 2014 a znamená, že veškeré 
hardwarové i softwarové vybavení pořídí společnost TS a.s. a zůstane 
v majetku TS a.s., TS a.s. provede napojení na MKS TS, zajistí údržbu 
systému a město zaplatí cenu formou měsíčního paušálu, ve kterém 
se zohlední pořízení vybavení, jeho údržba, pronájem optické sítě, 
náklady na elektrickou energii. 

 

Odpovědnost: MP 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 

 

 

 

  



 
 
 
 

72 
 

Vyhodnocení záměru č. 53 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

Aktivita: 2.3.5 Rozvoj pultu centrální ochrany 

 

Název záměru:   Rozšíření pultu centralizované ochrany 

 

Komentář: Pult centralizované ochrany byl uveden do provozu v listopadu 2011 
v konfiguraci základního modulu. Průběžně jsou napojovány objekty 
a budovy v majetku statutárního města Frýdek-Místek. Rozšíření 
spočívá v doplnění o nástavbový modul. 

 Rozšíření pultu centralizované ochrany bylo odloženo na rok 2015. 

 

Odpovědnost: MP 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 54 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního 
prostředí pro podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.1 Podpora rozvoje brownfields ve městě  

 

Název záměru:   Úkony směřující k získání objektu bývalého Slezanu a zřízení 
muzea textilního průmyslu 

 

Komentář: Dle plánu mělo dojít k iniciaci kroků vedoucích k získání areálu 
ředitelství Slezanu Na Příkopě a to do r. 2014. Dosud proběhlo 
několik schůzek se zástupci Slezanu, ale jednání byla ukončena. 
Slezan nemá o nemovitosti nabízené městem ke směně zájem. 

 

Odpovědnost: OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 55 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.1 Podpora rozvoje brownfields ve městě  

 

Název záměru:   Revitalizace brownfields 

 

Komentář: V roce 2012 nebylo nalezeno vhodné využití areálu oblasti Kasáren 
Palkovice. Bylo rozhodnuto o revitalizaci areálu bývalé kotelny v 
oblasti Riviéra, kde by se mělo nově nacházet baseballové hřiště vč. 
sociálního zázemí.  

 V roce 2013 a 2014 byla zpracována projektová dokumentace na 
vybudování Baseballového hřiště vč. zázemí, ul. 28. října, tzn. 
projektová dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení a 
prováděcí dokumentace.  

 Od května 2014 probíhají stavební práce, dokončeny by měly být 
v květnu 2015.  

 V únoru 2014 zaslal odbor SOM na investiční odbor návrh na zařazení 
investiční akce „Vybudování technické infrastruktury v lokalitě 
bývalých kasáren Palkovická, k.ú. Místek“ do zásobníku investic a 
žádost o zpracování projektové dokumentace pro tuto investiční akci. 
Následně proběhla schůzka za účasti zainteresovaných stran, na které 
byly projednány a upřesněny otázky, vyjasňující požadavek na 
zařazení akce do zásobníku investic. O informace byly požádány 
rovněž společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. a Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.  Současně probíhala jednání s 
případnými investory o jejich záměrech v dotčeném území, aby 
mohla být zjištěna nutná kapacita zajišťovaných médií. 

                                                    V březnu 2015 byl odbor SOM požádán o potvrzení, zda má investiční 
odbor pokračovat v zajištění projektové dokumentace k výše uvedené 
akci.  

                                                    Na investiční poradě dne 3.4.2015 bylo rozhodnuto, že do doby 
vyjasnění požadavků na tuto akci nebude tato projektová 
dokumentace zajišťována. 

 

Odpovědnost: IO 
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Indikátor: Revitalizovaná plocha 

Cíl indikátoru: 8,4 ha 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 56 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.2 Systematizace a optimalizace poplatkové povinnosti 
podnikatelských subjektů  

 

Název záměru:   Mapa a kalkulačka poplatků 

 

Komentář: Aktivita nebyla realizována, upuštěno od záměrů realizovat 
technologické centrum. 

 Realizaci zřejmě až v dalším volebním období. 

 

Odpovědnost: ŽÚ 

 

Indikátor: Počet klientů 

Cíl indikátoru: 5000 uživatelů ročně 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 57 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.3 Zkvalitnění služeb magistrátu města 

 

Název záměru:  Elektronická aukce 

 

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek v roce 2013 mediálně a částečně i 
organizačně podpořilo konání elektronické aukce na nejlevnějšího 
dodavatele plynu a elektřiny, kterou pořádala společnost eCENTRE. V 
současné době o podobné podpoře zatím neuvažuje. Pořádání e-aukcí 
je plně v kompetenci společnosti eCENTRE, která svým klientům 
zařazení do e-aukce na výběr dodavatele elektřiny znovu nabízí. Je na 
klientech samotných, zda budou opět dodavatele vybírat v rámci e-
aukce nebo si zajistí nového dodavatele sami. Do e-aukce pořádané 
společností eCENTRE se mohou zapojit i noví zájemci. 

 Pro potřebu Statutárního města Frýdek-Místek zajistit vhodný 
hostovaný elektronický certifikovaný nástroj, umožňující hodnocení 
nabídek pomocí elektronické aukce, v souladu se zákonem číslo 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uzavřel v roce 
2012 vedoucí investičního odboru, v souladu organizačním řádem 
magistrátu a směrnicí QS-74-01 o zadávání veřejných zakázek, 
uživatelskou smlouvu k elektronickému nástroji ppeSystem >> 
Veřejné zakázky.  Tento elektronická nástroj je využíván zaměstnanci 
magistrátu při administraci veřejných zakázek zadávaných dle 
zákona č. 137/2006 Sb. 

 

Odpovědnost: OIT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 58 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.3 Zkvalitnění služeb magistrátu města 

 

Název záměru:   Systém řízení magistrátu města 

 

Komentář: Snahou města je neustále zlepšovat kvalitu služeb magistrátu. Od r. 
2006 je MMFM držitelem certifikátu ISO 9001 a od r. 2010 i ISO 
14001. V roce 2013 byla provedena recertifikace tohoto systému. 

 V roce 2013 byla zahájena příprava na zavedení systému bezpečnosti 
informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006. V roce 2014 byl tento 
systém na MMFM zaveden a zároveň certifikován firmou BUREAU 
VERITAS CZECH REPUBLIC spol. s r.o. 

 V roce 2015 projdou tyto systémy řízení kontrolními a 
recertifikačními audity. 

 

Odpovědnost: tajemník 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 59 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru 

 

Název záměru:   Farmářova stezka a prodejní trhy 

 

Komentář: V roce 2012 bylo od května do prosince realizováno 15 trhů, v říjnu 
byla realizována Farmářova stezka (podzimní trasa s 5 zastávkami). 
 
V roce 2013 realizováno 17 termínů trhů od května do prosince a 2 
Farmářovy stezky (2 trasy – květen, září). 

 V roce 2014 realizováno 16 termínů trhů od května do prosince a 2 
Farmářovy stezky (2 trasy – květen, září). 

 

Odpovědnost: ŽÚ+ODSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 60 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru 

 

Název záměru:   Podnikatelské centrum 

 

Komentář: V roce 2012 byl záměr předjednán s vedením města, ale prozatím bez 
konkrétních výstupů. 

 V roce 2013 nebyla projednána konkrétní podoba záměru v důsledku 
personálních změn ve vedení města a omezeným finančním 
možnostem. 

 V roce 2014 upřesněna vize podpory podnikatelů s důrazem na 
teoretickou průpravu znalostí a dovedností v souvisejících oblastech, 
např. právní a daňové poradenství, příp. spolupráce s vysokou školou.  

 Realizace zřejmě až v dalším volebním období. 

 

Odpovědnost: ŽÚ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 61 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru 

 

Název záměru:   Podnikatelské fórum 

 

Komentář: V roce 2012 byl záměr předjednán s vedením města, ale prozatím bez 
konkrétních výstupů. 

 V závěru roku 2013 se primátor setkal s 30 významnými podnikateli 
města a blízkého okolí, včetně zástupců středních škol a úřadu práce. 
Zúčastněné strany diskutovaly zejména na téma zaměstnanost, duální 
vzdělávání a propagace technických oborů. 

 V květnu 2014 proběhlo další setkání na téma útlum těžby a dopad na 
nezaměstnanost, podpora investic a vznik nových pracovních míst, 
sociální partnerství a podpora zájmu o technické obory již od 
mateřských a základních škol, včetně podpory zájmu rodičů. 

 

Odpovědnost: ŽÚ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 62 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

Název záměru:   Obnova městského mobiliáře 

 

Komentář: Realizuje se průběžně na základě pasportu majetku, prováděných 
kontrol odborem ŽPaZ a rovněž na základě upozornění ze strany 
veřejnosti o nezbytnosti oprav. Na opravy a vybavenost zeleně bylo v 
roce 2014 vynaloženo 1 447 972 Kč. Převážná část prostředků byla 
použita na zajištění bezpečného provozu na certifikovaných hřištích, 
jejichž údržba vyžaduje pravidelné kontroly stanovené současnou 
legislativou a zvýšené finanční náklady na opravy. Součástí oprav 
byly také průběžné opravy laviček spočívající převážně ve výměně 
poškozených latí a v obnově nátěru na lavičkách. 

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 63 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

Název záměru:   Rekonstrukce tř. T. G. M. 

 

Komentář: Nedošlo v rámci přípravy projektové dokumentace pro územní řízení 
k posunu s důvodu problémů s majiteli soukromých pozemků podél 
pravé strany stávající ulice (ve směru od tzv. Rubikovy křižovatky). 
Bude prověřena možnost úpravy projektové dokumentace tak, aby 
nedošlo k dotčení problematických soukromých pozemků. 

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Projektová dokumentace 

Cíl indikátoru: Zpracovaná PD 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 64 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

Název záměru:   Údržba městských hřbitovů 

 

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek investuje nemalé finanční prostředky 
do oprav veřejných pohřebišť. V rámci těchto aktivit probíhá běžná 
údržba ploch městských hřbitovů. V r. 2012 byla zbudována 
vodovodní přípojka na katolickém hřbitově v Lískovci (náklad 1012 
tis. Kč).  

 V roce 2014 proběhla investiční akce „Rekonstrukce chodníků na 
veřejných pohřebištích ve Frýdku (2. etapa) a ve Skalici (1. etapa)“. 
Náklady na rekonstrukci chodníků dosáhly výše 1 765 433 Kč ve 
Frýdku a 521 525 Kč ve Skalici. Rekonstrukce chodníků na městských 
hřbitovech bude pokračovat i v dalších letech dle finančních možností 
a schváleného rozpočtu. 

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 65 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

Název záměru:   Rekonstrukce prostranství ve Skalici 

 

Komentář: V roce 2014 byla realizována I. část rekonstrukce prostranství – 
výstavba parkovacích míst, úprava plochy před hřbitovem. Realizace 
II. a III. etapy se předpokládá v dalších letech. Odhadujeme, že 
zrealizováno je přes 80 procent sledovaného indikátoru. 

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Regenerovaná plocha 

Cíl indikátoru: 100m2 

Stav plnění cíle:  80 m2   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 66 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení 

 

Název záměru:   Revitalizace bytových domů 

 

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek zpracovalo Integrovaný plán rozvoje 
města (IPRM) pro 2 vybrané lokality města. IPRM byly zpracovány 
proto, aby vlastníci bytových domů ve Frýdku-Místku mohli čerpat 
zvýhodněné nízkoúročené úvěry na revitalizaci bytových domů. 
Úvěry jsou nabízeny díky podpoře ze strukturálních fondů Evropské 
unie (finanční nástroj Jessica). 

 Během roku 2014 využilo možnosti čerpat zvýhodněný úvěr 
s úrokem ve výši referenční sazby EU (0,5–1 %) celkem 17 
společenství vlastníků jednotek. 

 Revitalizace bytových domů ve vlastnictví města viz záměr č. 67. 

 

Odpovědnost: OÚRSŘ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 67 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení 

 

Název záměru:   Průběžná aktualizace a monitoring Koncepce nakládání s 
bytovým fondem ve vlastnictví města 

 

Komentář: Postupně jsou realizovány cíle a opatření v oblasti bytového fondu 
uvedené v Koncepci nakládání s bytovým fondem SMFM: 
- byl realizován prodej domů, který byl schválen zastupitelstvem 
města, 
- zastupitelstvo města schválilo Seznam domů s byty, které SMFM 
nebude prodávat a Seznam domů s byty, určených k prodeji, 
- rada města rozhodla o zvýšení nájemného v obecních bytech  
- rada města schválila nová Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví 
SMFM, kdy tato Pravidla umožňují použití nabídkového licitačního 
řízení pro pronájem bytů a řeší pronájem bytů v režimu sociálního 
bydlení, 
- byla realizována změna organizační struktury odboru SOM 
spočívající ve zrušení 1 pracovního místa, 

 - Byla aktualizována Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví SMFM. 
 - Ve spolupráci s odborem sociálních služeb je optimalizováno 

množství a skladba bytů určených pro občany, kterým jejich sociální 
situace nebo zdravotní stav neumožňuje postarat se o své bydlení 
vlastními silami. V domě č.p. 811 na ul. Malý Koloredov bylo 
vybudováno 18 bytových jednotek, z toho 10 bytů bylo poskytnuto 
pro účely bydlení v sociálním režimu (r. 2014). 

 - Průběžně je prováděna kontrola užívání bytového fondu nájemci 
bytů včetně hrazení nájemného, v případě neplnění povinností 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a uzavřené 
nájemní smlouvy jsou tyto situace řešeny v souladu s platnou 
legislativou. 

 - V návaznosti na provedení podstatných stavebních úprav bytových 
domů bylo zvýšeno nájemné v bytech v těchto domech. 

 - je zajišťována záchovná údržba bytového fondu a postupná 
revitalizace jednotlivých obytných domů (v souladu s plánem investic 
a oprav na rok 2012 byla provedena 

 - výměna střešní krytiny na domech č. p. 1714 – 1716, ul. Beskydská,  
- podstatná změna nákladního výtahu v domě č. p. 158, ul. 
Frýdlantská, 
- podstatná změna osobního výtahu v domě č. p. 811, ul. Malý 
Koloredov, 
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- výměna oken v domech č.p. 1257, Zámecké nám. a č.p. 1325, ul. Míru 
(r. 2013), 

 - výměna oken v domě č.p. 1326, ul. Míru (r. 2014), 
 - investiční odbor dokončil výměnu oken včetně zateplení domu č.p. 

72, ul. J. Trnky a realizoval výměnu oken včetně zateplení domu č.p. 
882, ul. Ostravská (r. 2013) 

 

Odpovědnost: OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 68 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.1 Vybudování obchvatu města 

 

Název záměru:   Podpora výstavby obchvatu města 

 

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek i odbory magistrátu poskytovaly 
maximální součinnost a pomoc při přípravě stavby obchvatu. 
Příslušný odbor magistrátu řeší vyvlastňování dotčených pozemků, v 
případech kdy nedošlo k dohodě s majiteli. Odbor dopravy připravuje 
realizaci doprovodných staveb - místních komunikací. Zastupitelstvo 
města je pravidelně informováno o průběhu přípravy formou 
informačních zpráv. 

 

Odpovědnost: vedení města + ODSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva 

Stav plnění cíle:  Zpráva za období  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 69 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města 
Frýdku-Místku  

 

Název záměru:   Průjezdnost města 

 

Komentář: V roce 2014 byla provedena celková rekonstrukce křižovatky ulic 
Ostravská a J. Opletala. 

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Počet řešených křižovatek 

Cíl indikátoru: 4 upravené křižovatky 

Stav plnění cíle:  1 upravená křižovatka   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 70 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města 
Frýdku-Místku  

 

Název záměru:   Rekonstrukce silničního signalizačního zařízení na křižovatce 
ulic Ostravská - J. Opletala 

 

Komentář: V roce 2014 byla provedena celková rekonstrukce výše uvedeného 
zařízení 

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Počet řešených křižovatek 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 71 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.3 Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy, 
cyklopruhy) 

 

Název záměru:   Rozvoj cyklostezek 

 

Komentář: Prováděla se pouze běžná údržba. Došlo k navýšení četnosti čištění a 
to zejména v případě cyklostezky kolem Olešné. Je zpracována PD pro 
výstavbu cyklostezky Olešná – Palkovice, nedošlo však zatím 
k dohodě s vlastníky pozemků. 

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Délka stezek 

Cíl indikátoru: 2 km 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 72 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních 
komunikací, chodníků a mostních objektů 

 

Název záměru:   Rekonstrukce chodníků v Sadech B. Smetany 

 

Komentář: V roce 2012 bylo opraveno 766 m2 chodníků. Proběhla obnova 
páteřních chodníků mezi autobusovým nádražím a ul. Bezručovou a 
dále pak v úseku pod Hrází. Náklady dosáhly 310 tis. Kč. 

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 100 m2 

Stav plnění cíle:  766 m2  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 73 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních 
komunikací, chodníků a mostních objektů 

 

Název záměru:   Rekonstrukce komunikací na Nové Osadě 

 

Komentář: V roce 2014 probíhala rekonstrukce ulice J. Hakena – z větší části byla 
rekonstrukce dokončena. Zbývající část (kterou nebylo možné 
provést z důvodu nutnosti realizace přeložky vedení společností 
ČEZ), tj. ulice S. K. Neumanna bude dokončena v roce 2015. 

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 1 ha 

Stav plnění cíle:  0,5 ha   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 74 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních 
komunikací, chodníků a mostních objektů 

 

Název záměru:   Rekonstrukce chodníků a výstavba ve městě i v okrajových 
částech 

 

Komentář: V r. 2012 byla realizována rekonstrukce chodníků na ulici Husova, ul. 
Revoluční - Růžový pahorek, ul. 2. května a prostranství před 6. ZŠ. 

 V roce 2014 byl vybudován chodník Lískovci od základní školy pro 
trafo a opraven chodník v centru Lískovce podél silnice II/477. 
Opraveny byly komunikace k Muroňce, ul. J. Hakena, ul. Rovenská, 
opravena byla I. část ulice K Sedlištím v Lískovci. 

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Délka realizovaných komunikací 

Cíl indikátoru: 5 000 m komunikací 

Stav plnění cíle:  2 500 m  

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 75 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních 
komunikací, chodníků a mostních objektů 

 

Název záměru:   Oprava stěžejních dopravních uzlů ve městě 

 

Komentář: V roce 2014 byla provedena celková rekonstrukce části průjezdního 
úseku silnice I/48 tzv. estakády a mostu přes řeku Ostravici (mosty 
ev.č. 48-050 a 48-051). 

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 76 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních 
komunikací, chodníků a mostních objektů 

 

Název záměru:   Oprava ulice Rovenská - Lysůvky 

 

Komentář: V roce 2014 byla dokončena oprava ulice Rovenská v délce 0,95 km. 
Zbývající část nebyla opravována, neboť se zde počítá s uložením 
inženýrských sítí do tělesa komunikace. 

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Délka realizovaných komunikací 

Cíl indikátoru: 1,2 km 

Stav plnění cíle:  0,95 km   

 

Plnění ukazatele: Splněno  
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Vyhodnocení záměru č. 77 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních 
komunikací, chodníků a mostních objektů 

 

Název záměru:   Rekonstrukce páteřní komunikace K Sedlištím (Lískovec) 

 

Komentář: V roce 2014 byla provedena oprava části dané komunikace v úseku 
od školy po křižovatku u kulturního domu. Oprava bude pokračovat v 
roce 2015. 

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Délka realizovaných komunikací 

Cíl indikátoru: 1,5 km 

Stav plnění cíle:  0,3 km   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 78 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města 

Aktivita: 3.3.1 Obnova vozidel pro městkou a příměstskou dopravu 

 

Název záměru:   Poskytnutí dotace na nákup 2 autobusů MHD 

 

Komentář: V roce 2014 byly zakoupeny 2 nové autobusy. Na jejich pořízení se 
statutární město finančně podílelo v rámci úhrady tzv. prokazatelné 
ztráty dopravci. 

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Počet nakoupených vozidel MHD 

Cíl indikátoru: 2 autobusy 

Stav plnění cíle:  2 autobusy   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 79 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.4 Statická doprava ve městě  

Aktivita: 3.4.3 Výstavba a rozvoj parkovišť v parteru sídlištních bloků, centru 
města a rekreační zóně Olešná 

 

Název záměru:   Výstavba parkoviště na ulici Anenská 

 

Komentář: V roce 2012 došlo k částečné realizaci. Zbývající dvě etapy stavby 
parkovišť na sídlišti Anenská byly plánovány pro rok 2013. Z důvodu 
nedostatku finančních prostředků bylo dokončení projektu 
přerušeno a město podalo žádost o prodloužení platnosti vydaných 
stavebních povolení. V roce 2014 se další parkoviště na ulici Anenská 
nebudovala. 

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Počet vytvořených parkovacích míst 

Cíl indikátoru: 99 parkovacích míst 

Stav plnění cíle:  85 parkovacích míst   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 80 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.4 Statická doprava ve městě  

Aktivita: 3.4.3 Výstavba a rozvoj parkovišť v parteru sídlištních bloků, centru 
města a rekreační zóně Olešná 

 

Název záměru:   Výstavba parkoviště u Mariánského kostela 

 

Komentář: Stavba byla kompletně realizována v roce 2012. 

 

Odpovědnost: ODSH 

 

Indikátor: Počet vytvořených parkovacích míst 

Cíl indikátoru: 14 parkovacích míst 

Stav plnění cíle:  14 parkovacích míst  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 81 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3. 5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury  

Aktivita: 3.5.1. Vybudování metropolitní sítě 

 

Název záměru:   Metropolitní síť 

 

Komentář: V roce 2012 byla vybudována technologická místnost, tzv. „hlavní 
stanice“. Nejprve proběhly menší stavební úpravy, klimatizace 
místnosti, zajištění samostatného měření síťového napájení 230V z 
distribuční sítě ČEZ. Postupně byla hlavní stanice vybavena aktivními 
prvky sítě, server, záložní zdroje. Vše bylo postupně konfigurováno a 
testováno. Byly vytipovány městské organizace, které se nacházejí v 
blízkosti již vybudovaných tras městské optické sítě, dále jen „MOS“. 
V objektech těchto městských organizací byly průběžně instalovány 
optické kabely, jež byly připojovány na MOS. V objektech byly 
instalovány koncové rozvaděče pro umístění zakončení optického 
kabelu a umístění aktivních prvků. V listopadu byl vybrán dodavatel 
Internetové konektivity pro metropolitní síť. V prosinci se pak začalo 
s postupným oživováním metropolitní sítě, nastavování dohledové 
aplikace, monitorovacího systému a připravování zkušebního 
provozu. 

 Začátkem roku 2013 byl po testovacím provozu spuštěn provoz ostrý. 
Postupně byly k MOS připojovány některé městské objekty. V 
průběhu roku 2014 byly realizovány 2 stavební akce. V první akci 
byla provedena výstavba MOS v lokalitě ul. J. Trnky a v druhé akci 
byla provedena výstavba MOS v lokalitě F. Čejky a Bezručova. V 
některých částech MOS byla z důvodu menšího počtu optických 
vláken provedena výměna optických kabelů za kabely s větším 
počtem optických vláken. Ve Frýdku v rámci optimalizace optické sítě 
byly vybudovány 2 aktivní body, jež byly osazeny aktivními prvky. 
Jeden na ul. Revoluční, druhý na ul. V. Závady. Přes tyto aktivní body 
jsou připojeny objekty v lokalitě Zámeckého náměstí, Růžového 
pahorku, ul. Lískovecká, sídliště K Hájku, sídliště Slezská. 

 Na jaře 2015 byla realizována stavební akce v lokalitě Růžový 
pahorek a K Hájku. V této lokalitě se nachází 3 mateřské školky, které 
budou do poloviny roku 2015 rovněž připojeny k MOS. 

 Ke konci dubna 2015 bylo postupně připojeno k MOS 47 objektů 
městských organizací z celkového počtu 54 plánovaných. Z toho 44 
objektům je dodávána internetová konektivita, další 3 objekty jsou 
připraveny ke spuštění služby, ale čeká se na uplynutí lhůty k 
ukončení stávající smlouvy u stávajícího dodavatele služby.  Zbývající 
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objekty se nacházejí v lokalitách mimo dostupnou MOS. Tyto objekty 
budou postupně připojeny. 

 

Odpovědnost: OIT+TSM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 82 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.7 Veřejná zeleň ve městě  

Aktivita: 3.7.1 Podpora regenerace veřejné zeleně 

 

Název záměru:   Výsadba izolační zeleně 

 

Komentář: Z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků nedošlo k výsadbě izolační 
zeleně dle zpracovaných projektů.  Na území města byly v roce 2014 
vytipovány pozemky ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek 
vhodné pro výsadbu a také byla provedena její realizace. Bylo 
vysázeno celkem 187 ks stromů a 380 ks keřů. Část stromů byla také 
vysázena kolem místních komunikací ve městě, např. ul. Anenská, 
ČSA, I. J. Pešiny, kde budou plnit izolační funkci. 

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 83 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.7 Veřejná zeleň ve městě  

Aktivita: 3.7.2 Podpora vzniku regenerační zóny  

 

Název záměru:   Založení sadu původních regionálních odrůd ovocných druhů 

 

Komentář: Byl dokončen projekt „Zahrady u zámku – založení sadu krajových a 
starých odrůd“ včetně rozpočtu. Dne 14. 2. 2014 byla podána žádost o 
grant Nadace OKD na tento projekt, ovšem bezúspěšně. Byli 
předběžně zjištěni dodavatelé specifických druhů ovocných stromů. S 
realizací projektu se počítá v roce 2015 z vlastních prostředků. 

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 5517 m2 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 84 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.7 Veřejná zeleň ve městě  

Aktivita: 3.7.2 Podpora vzniku regenerační zóny  

 

Název záměru:   Arboretum Frýdek-Místek 

 

Komentář: Na tuto akci bylo statutárnímu městu F-M  dne 5. 6. 2014 schváleno 
přidělení dotace ze Státního fondu Životního prostředí ČR ve výši 
10.000.000,- Kč. Původní projektová dokumentace z r. 2009 musela 
být v roce 2014 aktualizována tak, aby vyhověla vyhlášce č. 
230/2012 Sb., která je prováděcí vyhláškou zákona o veřejných 
zakázkách. Původní stavební povolení pozbylo platnosti, byla podána 
žádost o nové, předpoklad vydání je v 05/2015. Ještě předtím bude 
zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce, 
předpokládaný termín realizace stavby je 07/2015 – 08/2016. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 2 ha 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 85 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.7 Veřejná zeleň ve městě  

Aktivita: 3.7.3 Podpora vzdělávání, vznik naučných stezek, semináře, osvěta  

 

Název záměru:   Označení významných a vzácnějších stromů v parcích města 
Frýdku-Místku 

 

Komentář: V roce 2013 zrealizováno osazení informačních tabulí u významných 
stromů. Celkové náklady dosáhly 33 400 Kč. Akce má synergický 
dopad na výchovně vzdělávací akce z oblasti životního prostředí pro 
občany a školy (např. o odpadech). V Sadech B. Smetany bylo zatím 
osazeno 15 ks infotabulí. S ohledem na rozpočtové prostředky města 
je záměr rozšířit tuto aktivitu i do dalších parků. S dalším označením 
stromů se počítá až v roce 2015. 

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  15 ks značek  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 86 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.7 Veřejná zeleň ve městě  

Aktivita: 3.7.3 Podpora vzdělávání, vznik naučných stezek, semináře, osvěta  

 

Název záměru:   Příprava naučné stezky kolem řeky Ostravice  

 

Komentář: Na akci bylo žádáno v roce 2013 o grant z Moravskoslezského kraje, 
ovšem bezúspěšně. V roce 2014 nebyl nalezen vhodný dotační titul. 
Město bude žádat o podporu znovu, bude-li na takovou akci možno 
dotaci získat. Náklady se budou pohybovat kolem 250 000 Kč. 

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Délka stezek 

Cíl indikátoru: 1,2 km 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 87 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita: 3.8.1 Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství  

 

Název záměru:   Rozšíření skládky odpadů, výběr prostoru pro novou skládku  

 

Komentář: Byl schválen postup na další odkup ploch pro skládku a bylo 
přistoupeno k jednání s majiteli pozemků. V letech 2013 a 2014 byly 
odkoupeny pozemky v k. ú. Bruzovice navazující na již provozované 
etapy skládky. Akci zastřešuje Frýdecká skládka, a.s., a město se na 
této aktivitě taktéž podílí (komunikace, obecná podpora). 

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 2,5 ha 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 88 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita: 3.8.1 Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství  

 

Název záměru:   Rozšíření kapacity sběrného dvora na Panských Nových Dvorech 
- Logistické centrum 

 

Komentář: Byly dokončeny nové boxy na sklo na Panských Nových Dvorech a 
byly získány souhlasy s nakládáním se sklem. V současnosti je 
Logistické centrum v provozu a bylo rozšířeno o další manipulační 
plochy a boxy, z nichž jeden se využívá pro třídění odpadů ze dřeva. 

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 

 

 



 
 
 
 

111 
 

Vyhodnocení záměru č. 89 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita: 3.8.1 Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství  

 

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

 

Komentář: Byly provedeny opravy výtluků po zimě. Dosud ovšem nedošlo k 
rozšíření příjezdových komunikací ani k zadání projektové 
dokumentace, neboť jako nereálná se jeví v nejbližších letech vlastní 
realizace této akce, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
Projektovou dokumentaci by měla řešit Frýdecká skládka, a.s. 
(Krajské integrované centrum). Výstavba KIC nezačala a ani není 
jasné, zda bude vůbec realizována, proto jednání s touto společností o 
případném rozšíření neprobíhají. 

 

Odpovědnost: OŽPZ, ODSH 

 

Indikátor: Projektová dokumentace 

Cíl indikátoru: Zpracovaná projektová dokumentace / stavební povolení 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 90 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita: 3.8.2 Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve 
městě 

 

Název záměru:   Úprava stávajících stanovišť nádob na komunální odpad a 
budování nových stanovišť 

 

Komentář: V roce 2012 bylo vybudováno 5 nových zpevněných ploch pro 
kontejnery, a to na ul. Novodvorská, Maxima Gorkého, Podpuklí, 1. 
máje a Polní. Náklady dosahovaly výše cca 106 000 Kč, z toho cca 62 
tis. činil příspěvek z fondu ASEKOL (fond byl zřízen na podporu 
veřejně prospěšných projektů zaměřených na zlepšení efektivity 
sběru elektroodpadu). V roce 2013 byly vybudovány 4 nové 
zpevněné plochy pro kontejnery, a to na ul. Podpuklí, Fr. Čejky, 
Lískovecká a K Hájku. Náklady dosáhly výše cca 52 000 Kč. Budování 
dalších zpevněných ploch je plánováno. 

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Počet řešených opatření (stanovišť) 

Cíl indikátoru: 5 

Stav plnění cíle:  9  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 91 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita: 3.8.3 Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě  

 

Název záměru:   Sběrné dvory pro ukládání odpadů 

 

Komentář: Na okraji sídliště Slezská na ul. Jana Čapka byl zprovozněn nový 
sběrný dvůr. Sběrný dvůr pod estakádou (u závodu spol. Slezan) byl z 
důvodu opravy estakády uzavřen. Zprovozněn bude opět v průběhu 
roku 2015. Sběrné dvory jsou podpořeny mobilní sběrnou střídající 
své umístění na 4 místech. Provoz mobilní sběrny bude ukončen po 
zprovoznění sběrného dvoru pod estakádou. 

 Na likvidaci černých skládek vydalo město v roce 2012 cca 134 730 
Kč, v roce 2013 cca 412 228 Kč a v roce 2014 cca 178 288 Kč. Spolu se 
zabezpečením svozu odpadu od kontejnerů (tzn. odpad odložený u 
popelnic) činí náklady dalších cca 600 000 Kč ročně. 

 

Odpovědnost: OŽPZ +FS +OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 92 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita: 3.8.3 Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě  

 

Název záměru:   Pořízení nových nádob na separovaný sběr 

 

Komentář: Počet kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty a sklo) je průběžně 
navyšován. V roce 2012 bylo rozmístěno na území města Frýdku-
Místku 7 nových kontejnerů, v roce 2013 se jednalo o 15 kontejnerů a 
v roce 2014 o 55 kontejnerů. Kontejnery jsou v pronájmu od 
společnosti Frýdecká skládka, a.s., nebo bezplatně zapůjčeny od 
společnosti EKO-KOM, a.s. 

 

Odpovědnost: OŽPZ 

 

Indikátor: Počet nových kontejnerů 

Cíl indikátoru: 36 

Stav plnění cíle:  77 

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 93 

 

Tematická oblast: 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

Opatření: 3.9 Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze 

Aktivita: 3.9.1 Podpora chráněného a asistovaného zaměstnávání 

 

Název záměru:   Chráněná pracovní dílna 

 

Komentář: Město se ve svém akčním plánu zavázalo k deklaraci podpory 
aktivitám tohoto druhu, neboť pracovní integrace představuje 
nejpřirozenější formu pro začleňování osob se znevýhodněním do 
společnosti. 

 Během sledovaného období některé chráněné dílny vznikly, další 
zanikly. Sdružení Linie radosti otevřelo v roce 2014 chráněnou dílnu 
a zaměstnalo 2 handicapované, provádí zde šití, výšivky a kopírovací 
služby.  

 

Odpovědnost: Vedení města 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 

 

 

 


