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1. Úvod
Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé
strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit
nastavených ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Akční plán by
měl být již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu rozvoje města.
Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Kromě akcí plánovaných na roky 2015 a 2016 je v Akčním plánu uveden také výhled akcí plánovaných k realizaci
strategického plánu v následujících obdobích.
Ve výčtu konkrétních aktivit k naplňování vytýčených oblastí a opatření strategického plánu
může docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úprava, doplnění, vypuštění), a to
v návaznosti na reálný vývoj situace ve městě nebo s ohledem na dostupné zdroje financování.
Přínosy Akčního plánu:


Přehledný seznam projektových záměrů



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



Kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj města



Přehled vhodný k plánování realizace jednotlivých projektových záměrů



Přehled vhodný k plánování finančních prostředků a získávání finančních prostředků



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



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






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

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

Jednotlivé úrovně jsou definovány ve Strategickém plánu rozvoje města následovně:


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



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



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



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



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

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

Opatření X.1
Název opatření

Aktivita X.1.1
Název aktivity

Námět X.1.1.1
Námět 1

Námět X.1.1.2
Námět 2

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

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








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

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

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

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

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

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

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

Přehled oblastí, opatření a aktivit 2011–2025

Oblast 1
Opatření 1.1

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

Aktivita 1.1.1

Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních zařízeních

Aktivita 1.1.2

Infrastruktura pro rozvoj školství

Aktivita 1.1.3

Rozvoj spolupráce na všech stupních vzdělávací soustavy

Aktivita 1.1.4

Zefektivnění sítě škol ve městě

Opatření 1.2

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

Aktivita 1.2.4

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

Aktivita 1.2.5

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

Aktivita 1.2.1
Aktivita 1.2.2
Aktivita 1.2.3

Opatření 1.3

Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita 1.3.1

Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě

Aktivita 1.3.2

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

Aktivita 1.3.3

Rekonstrukce budov pro volný čas

Aktivita 1.3.4

Rozvoj cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy)

Aktivita 1.3.5

Výstavba multifunkční a sportovní haly Polárka

Aktivita 1.3.6

Podpora spolkové a klubové činnosti

Aktivita 1.3.7

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

Opatření 1.4

Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Aktivita 1.4.1

Podpora kulturních akcí ve městě

Aktivita 1.4.2

Přebudování kina Petra Bezruče na kulturní scénu

Aktivita 1.4.3

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

Aktivita 1.4.4

Vybudování stálé divadelní scény

Aktivita 1.4.5

Pořízení mobilního městského pódia

Aktivita 1.4.6

Rekonstrukce Národního domu

Aktivita 1.4.7

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

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

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

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

Aktivita 2.1.1

Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek

Aktivita 2.1.2

Podpora potřebných sociálních služeb

Aktivita 2.1.3

Zvyšování kvality sociálních služeb

Aktivita 2.1.4

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

Aktivita 2.1.5

Opatření 2.2
Aktivita 2.2.1
Aktivita 2.2.2
Aktivita 2.2.3

Opatření 2.3

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

Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě

Aktivita 2.3.1

Rozvoj programů prevence kriminality

Aktivita 2.3.2

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

Aktivita 2.3.3

Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek (harm reduction)

Aktivita 2.3.4

Pokrytí rizikových lokalit a míst městským kamerovým systémem

Aktivita 2.3.5

Rozvoj pultu centrální ochrany

Oblast 3
Opatření 3.1

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

Aktivita 3.1.1

Podpora rozvoje brownfields ve městě

Aktivita 3.1.2

Systematizace a optimalizace poplatkové povinnosti podnikatelských subjektů

Aktivita 3.1.3

Zkvalitnění služeb magistrátu města

Aktivita 3.1.4

Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru

Aktivita 3.1.5

Pořízení změny územního plánu v souladu se Strategickým plánem rozvoje

Aktivita 3.1.6

Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě

Aktivita 3.1.7

Infrastruktura pro bydlení

Opatření 3.2

Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita 3.2.1

Vybudování obchvatu města

Aktivita 3.2.2

Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku

Aktivita 3.2.3

Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy, cyklopruhy)

Aktivita 3.2.4

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

Aktivita 3.2.5
Aktivita 3.2.6

Opatření 3.3

Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města

Aktivita 3.3.1

Obnova vozidel pro městkou a příměstskou dopravu

Aktivita 3.3.2

Zavedení moderního elektronického dopravně-informačního systému pro cestující
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Aktivita 3.3.3

Zavedení integrovaného dopravního systému FM a okolí

Aktivita 3.3.4

Analýza a případná podpora vzniku městského dopravního podniku

Opatření 3.4

Statická doprava ve městě

Aktivita 3.4.1

Infrastruktura pro statickou dopravu (hlídaná parkoviště a parkovací domy)

Aktivita 3.4.2

Řešení statické dopravy

Aktivita 3.4.3

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

Opatření 3.5

Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury

Aktivita 3.5.1

Vybudování metropolitní sítě

Aktivita 3.5.2

Dobudování kanalizace ve městě vč. okrajových částí

Aktivita 3.5.3

Systém monitoringu vodních toků

Opatření 3.6

Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže

Aktivita 3.6.1

Čistota ovzduší

Aktivita 3.6.2

Snižování hlukové zátěže

Opatření 3.7

Veřejná zeleň ve městě

Aktivita 3.7.1

Podpora regenerace veřejné zeleně

Aktivita 3.7.2

Podpora vzniku regenerační zóny

Aktivita 3.7.3

Podpora vzdělávání, vznik naučných stezek, semináře, osvěta

Opatření 3.8

Udržitelný systém odpadového hospodářství

Aktivita 3.8.1

Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství

Aktivita 3.8.2

Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve městě

Aktivita 3.8.3

Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě

Opatření 3.9

Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze

Aktivita 3.9.1

Podpora chráněného a asistovaného zaměstnávání

Aktivita 3.9.2

Podpora podnikatelských subjektů vytvářející nové pracovní příležitosti

Aktivita 3.9.3

Podpora programů pracovní rehabilitace a vzdělávání

Aktivita 3.9.4

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

Aktivita 3.9.5

Podpora politiky zaměstnanosti
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6. Výběr projektových záměrů
Tvorba Akčního plánu souvisela s výběrem projektových námětů, které budou do plánu zařazeny. Postup tvorby návrhu projektových námětů a jejich zařazení uvádí následující odstavce.



Návrh projektového námětu
Výběr projektových námětů do akčního plánu

Návrh projektového námětu
Projektové náměty byly navrženy ze strany odborů a oddělení magistrátu města, dále členy pracovních skupin a samozřejmě také občanskou veřejností. Pracovní skupiny jsou tvořeny jak zástupci magistrátu města, tak i zástupci významných institucí, organizací a podnikatelů ve městě.
Veřejnost mohla podat své náměty a připomínky na základě zveřejnění výzvy na webových
stránkách města a Zpravodaji rady města.
Projektové náměty tedy pocházely z těchto zdrojů:
- veřejná výzva k předkládání námětů (červen 2015)
- podklady zaslané odbory MMFM
- programové prohlášení rady města
- náměty pracovních skupin
Výběr projektových námětů do akčního plánu
Zařazení návrhů projektových námětů spadá do kompetence Řídicí skupiny. Nejprve ale byly
sesbírané náměty diskutovány ve všech pracovních skupinách. Na konci tohoto dokumentu je
uveden přehled projektových námětů, které byly Řídicí skupinou zařazeny do akčního plánu
2015–2016.
Akční plán rada města Frýdku-Místku doporučuje ke schválení zastupitelstvu a zastupitelstvo
města Akční plán schvaluje.
Vybrané náměty mohou být dále rozpracovány do podrobnější podoby (harmonogram realizace,
financování, stav projektové dokumentace apod.).
Kritéria pro stanovení prioritního projektového námětu:


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



Projektové náměty, které již město začalo realizovat.



Projektové náměty, jejichž realizaci již schválilo zastupitelstvo.



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



Stav přípravy projektového námětu z hlediska technické realizovatelnosti.



Výstupy z přípravy a rozpracování projektového námětu.

Přehled projektových záměrů je obsažen v příloze.
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7. Realizace, monitoring, aktualizace
Realizace
Realizace Akčního plánu bude probíhat od jeho schválení zastupitelstvem města. Na základě
časového a finančního harmonogramu by mělo docházet k realizaci jednotlivých projektových
námětů, zejména těch prioritních.
Monitoring
Naplňování Akčního plánu bude vyhodnocováno a výsledky monitoringu budou předkládány
Řídící skupině, radě a zastupitelstvu města. Vyhodnocení bude obsahovat ověření, které projektové náměty byly realizovány a které jsou připravovány, plnění časového a finančního harmonogramu a jakých indikátorů bylo realizací dosaženo a tedy čeho se dosáhlo či naopak nedosáhlo za
dané období. Vyhodnocení by mělo být zpracováno na začátku roku 2017. Zároveň by se měly
ověřit nové náměty, které se v mezidobí objevily. Ty je možno následně navrhnout k zapracování
do akčního plánu.
Za zpracování a předložení vyhodnocení akčního plánu je zodpovědný „garant strategie“.
Aktualizace
Aktualizace strategického i akčního plánu je předpokládána v cca tří až čtyřletých cyklech. Pokud
se vnější (hospodářské/celospolečenské) podmínky změní natolik, že bude třeba provést aktualizaci dříve než za 3 roky, pak by podnět k ní měla vznést Řídící skupina.
Akční plán může být aktualizován i na základě průběžného vyhodnocování. Všechny změny ale
musí být schváleny ve volených orgánech města.
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PŘÍLOHA – Záměry TO 1 - Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch
1

Rekonstrukce vytápění v
celém areálu ZŠ Frýdek Místek, 1. máje 1 700

1.1.2 OŠKMaT Stávající rozvody potrubí pro
rozvod tepelné energie v ZŠ
Frýdek - Místek, 1. máje 1 700
jsou v havarijním stavu a tento
stav způsobuje tepelné ztráty.
Systém je zastaralý a areál školy
rozsáhlý (7 budov), proto není
možné účinně regulovat rozvod
a spotřebu tepelné energie.
Projektová dokumentace pro
realizaci záměru zpracována
zřizovatelem v roce 2013.
1.3.2
Vybudování veřejné venkovní
lezecké stěny, volně přístupné
veřejnosti. Lezecká stěna se
bude nacházet na vhodném
místě, bezprostřední plocha
okolo bude vysypána říčním
štěrkem s většími kamínky, samotná stěna bude tvořena ocelovou konstrukcí, opláštěnou
plechem s předpřipravenými
montážními body (maticemi) pro
lezecké chyty, jistící body (nýty)
a slaňovací body.

2

Venkovní lezecká stěna

3

Nové dětské hřiště na ul. 1.3.1 OŽPaZ
Míru

Snížení nákladů školy za úhradu
tepelné energie, efektivita a dosažení správných a předepsaných
tepelných hodnot především v
učebnách a dalších prostorech školy.
Cílová skupina: žáci a zaměstnanci
školy.

Poskytnutí další možnosti sportovního vyžití pro širokou veřejnost.
Ve Frýdku-Místku je v současnosti
možnost lézt na vnitřní lezecké stěně, ta je ovšem v letním období
uzavřena. Venkovní lezecká stěna
má výhodu v mnohem menší prašnosti prostředí a její využitelnost je v
našich podnebných podmínkách
přibližně od března do října. V okolí
Frýdku-Místku se nacházejí dva
horolezecké oddíly s početnými
základnami členů, kteří by horolezeckou stěnu využili. Vzhledem k
oblíbenosti tohoto sportu v posledních letech se dá předpokládat i
zájem široké veřejnosti. Podobné
projekty byly již na několika místech
v ČR realizovány, nejblíže v Ostravě.
Vybudováním nového dětského Zlepšení současného stavu vybavehřiště pro věkovou kategorii dětí nosti dětských hřišť, které je v této
od 3 do 12 let dojde ke zlepšení lokalitě nedostatečné. Pozitivní
vybavenosti ploch v okolí bytové přínos pro zdravý rozvoj dětí.
zástavby v lokalitě ul. Míru. Nové
dětské hřiště bude vybudované
na základě požadavků obyvatel a
nárůstu dětí v této lokalitě. Nové
dětské hřiště umožní aktivní
trávení volného času dětí z okol-

Základní
2016
škola Frýdek-Místek,
1. máje 1
700

lokalita se
hledá

20162018

Plocha mezi 2016ulicemi
2018
Míru a
Sokolská
vedle sportovního
hřiště.

16 000 000 Počet
akcí

1

Realizace

Počet
akcí

1

Realizace

900 000 Řeše- 500
ná
plocha
(m2)

Realizace

ních bytových domů.

4

Rekonstrukce budovy
1.3.3 OŠKMaT Výměna oken v budově 111,
Městské knihovny Frýoprava vnějších omítek (zatepledek-Místek, p.o. – poní budovy), oprava střechy, příbočka Místek, Hlavní 111
padně vybavení některých proa 112, včetně Nové scény
storů půjčoven a čítáren. RekonVlast
strukce budovy Hlavní 112.

Městská knihovna Frýdek-Místek,
pobočka Místek sídlí na Hlavní třídě
111 a 112. Starší budova č.p. 111 je
ve špatném stavu, který vyžaduje
celkovou rekonstrukci.
Přínos realizace projektu:
- Rekonstrukce budovy města Frýdek-Místek
- Poskytnutí vhodných prostor pro
veřejnou knihovnu komunitního
typu (pobočka Místek ročně poskytne služby téměř 90 tisícům návštěvníků)
- Zabezpečení knihovního fondu
Cílové skupiny:
- Stávající i potenciální dospělí i
dětští uživatelé knihovny
- Ohrožené skupiny (senioři, nezaměstnaní …)
1.3.7 OŠKMaT Vzájemné setkání partnerských Setkání a rozšíření spolupráce partknihoven: Městská knihovna
nerských knihoven
Frýdek-Místek - Książnica
- Seznámení s národní kulturou
Beskidzka v Bielsku-Białej – Kraj- Polska a Slovenska
ská knižnica v Žiline. Seznámení s - Představení autorů a literatury
polskou a slovenskou kulturou,
Polska a Slovenska pro děti i dospělé
přiblížení národní literatury pro Cílová skupina:
dospělé i děti.
- Obyvatelé města
Navážeme na každoroční projekt - Uživatelé a návštěvníci zapojených
polské knihovny Dny české a
knihoven
slovenské kultury představením
polské a slovenské kultury našim
čtenářům. Uspořádání výstav,
představení literatury (autorská
čtení), seznámení dětí s polskou
a slovenskou literaturou pro děti
a mládež vhodnou formou …

Městská
2016knihovna
2018
FrýdekMístek, p.o.
– pobočka
Místek,
Hlavní tř.
111 a 112
Nová scéna
Vlast, Hlavní 112

5

Dny česko-polské a česko-slovenské kultury

Městská
cca 2
knihovna
měsíce
FrýdekMístek, p.o.
Jiráskova
506 a Hlavní třída 111112

Počet
akcí

1

cca 50 – 100 Zpráva Zpráva
tisíc (jen
za obodhad)
dobí

Realizace

Realizace
prostřednictvím
PO

15

6

Zvyšování úrovně vzdělávání

7

Podpora tříd pro nadané
děti

1.1.1 OŠKMaT Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
- implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe
jednotlivých škol
- zavádění vyučovacích metod,
organizačních forem do výuky
- zlepšování technického vybavení a podmínek na školách
- zlepšení rovných příležitostí
dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
- podpora zájmového vzdělávání
a volnočasových aktivit.
Snahou města je získat finanční
podporu z EU na realizaci těchto
aktivit.
1.1.1 OŠKMaT 8.ZŠ ve Frýdku-Místku má otevřenu třídu pro nadané děti.
Počítá se s jejím pokračováním i
v dalších letech a otevíráním tříd
vyšších ročníků.
1. ZŠ a 6. ZŠ - Na dvou vybraných
školách bylo zavedená šachová
hra do vzdělávání v prvního
ročníku. Děti jsou hravou formou vtaženy do kouzla šachovnice. Rozvíjejí tak své schopnosti
logického myšlení, koncentrace.
Děti budou pokračovat ve vzdělávání i ve druhém ročníku. Následně se mohou rozhodnout,
zda šachy budou hrát pouze pro
zábavu nebo budou pokračovat
v BŠŠ. Děti vedou pro výuku
šachu školení pedagogové a
lektoři BŠŠ. Následně po dvou
letech budeme chtít výuku šachové hry dle zájmu rodičů rozšířit i na další školy zřizované statutárním městem.

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

Území sta- 2016tutárního
2018
města Frýdku-Místku

Nadaných dětí je v populaci kolem
tří procent. Nadané děti se v běžné
třídě mohou nudit a nerozvíjí svůj
potenciál naplno. Jde o správnou
investici do výjimečných děti.

8. ZŠ, 1. ZŠ,
6. ZŠ

20162018

10 000 000 Zpráva Zpráva
za období

900 000 Počet
žáků

50

Předkladatel
projektu

Finanční
podpora
města

16

8

9

Bezpečná hřiště pro naše 1.1.2 OŠKMaT Vybudování dětských hřišť s
děti
herními prvky pro hru a pohyb
dětí v bezpečném prostředí
mateřských škol.
Zateplení a renovace
1.1.2 IO
Zateplení objektů MŠ a ZŠ v
škol ve Frýdku-Místku
majetku města, s podporou EU
(OPŽP).

10

Spolupráce škol
s partnery v rámci Euroregionu Beskydy

1.1.3 OŠKMaT Realizace projektů financovaných z EU na území Euroregionu
Beskydy.
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Podpora vzdělanosti na
všech úrovních

1.1.4 OŠKMaT Statutární město Frýdek-Místek
podporuje vzdělávání dětí, mládeže i dospělých na všech úrovních, bez ohledu na zřizovatele.
Zapojuje se do financování formou dotačních titulů, napomáhá
při realizaci požadavků zařízení
(poskytnutí prostor pro vzdělávání – např. Galileo school).
Město realizuje projekty pro
školy, které samo zpracovalo,
odborně bude nadále spolupracovat na přípravě a realizaci
projektů podávaných jednotlivými školami.
V oblasti volnočasových aktivit
bude město dále iniciovat a
podílet se na realizaci nejrůznějších akcí pro mladé lidi, ale také
seniory.

Zkvalitnění venkovního prostředí
pro děti v mateřských školách.

Snížení energetické náročnosti budov. Úspory v rozpočtu města.

FrýdekMístek

ZŠ 1. Máje,
MŠ Lískovecká, Jesle
Brožíkova,
ZŠ Petra
Bezruče okna
Rovnoměrný a vyvážený rozvoj regi- Statutární
onu, přeshraniční spolupráce, sbli- město Frýžování obyvatel a institucí.
dek-Místek,
okres Frýdek-Místek.
Spolupráce a podpora vzdělávacích
institucí na všech úrovních – od
předškolního vzdělávání po vzdělávání seniorů.

20162018

2 500 000 Zpráva Zpráva
za období

Realizace

20162018

50 mil. Kč Počet 3
zateplených
objektů

Realizace

20162018

Zpráva Zpráva
za období

Podpora
realizace
projektů/akcí

20162018

Zpráva Zpráva
za období

Obecná
podpora
města

17

12

13

14

Veřejná sportoviště

1.3.1 OŠKMaT Obnova povrchu veřejných sportovišť ve městě. Jedná se o obnovu povrchu veřejných sportovišť, která jsou umístěné v sídlištní zástavbě ve městě.

Veřejná sportoviště byla budována
při stavbě sídlišť. Vytipovaná sportoviště se vyznačují velice špatným
stavem asfaltového povrchu, který
je rozpraskaný, na mnohých místech
vyboulen, či jinak poškozen. Cílem je
zlepšení podmínek pro využití volného času ve městě, zvýšení bezpečnosti a snížení hlučnosti umělých
povrchem.
Skatepark
1.3.2 OŠKMaT Areál kolečkových sportů (skate- Rozšíření nabídky sportovních aktivit
park) byl z technických důvodů
ve městě
zrušen v roce 2010. O přetrváva- - podchycení problémové skupiny
jícím zájmu o sportoviště pro
dětí a mládeže a prevence rizikovékolečkové sporty svědčí neustále ho chování
dotazy občanů ke stavu přípravy - zvýšení atraktivity města o nové
nového skateparku. V současadrenalinové využití volného času
nosti probíhá výběr vhodné
Skatepark by sloužil k rozvoji sportu
lokality pro umístění skateparku ve městě pro mládež a dospívající.
a jednání se zástupci zájmových Přínosem výstavby tohoto projektu
klubů. Výstavba areálu kolečko- je drogová prevence a prevence
vých sportů (skateparku). Jedná kriminality mládeže.
se vybudování plochy s rozmístěnými překážkami se speciálním
povrchem pro skateboard, inline brusle a BMX kola.
Podpora projektu mlá1.3.6 OŠKMaT Podpora sportovních klubů,
Podpora sportovního vyžití mládeže,
dežnického Centra sporzejména těch, které dosahují
prevence kriminality, podpora zleptu i Sportovního fondu
významnějších výsledků (postup šování sportovních výsledků.
do vyšších soutěží). Na zajištění
podpory činnost a soutěžních
akcí pořádaných sportovními
organizacemi vyčleňuje město
cca 28 mil. Kč ročně.
Centrum sportu a sportovní
fond:
Děti a mládež jsou podporovány
prostřednictvím Centra sportu
ve sportovních klubech hokeje,
fotbalu, házené, volejbalu, basketbalu, atletiky a šachu. Do
centra sportu jsou zařazené

FrýdekMístek

20162018

5 000 000 Počet
realizovaných
akcí

lokalita se
hledá

20162018

1,5 - 4 mil. ŘešeKč ná
plocha

Realizace

90 000 000 Počet Zpráva
podza obpoře- dobí
ných
subjektů/
zpráva

Finanční
podpora
města

Území sta- 2016tutárního
2018
města Frýdku-Místku

10

Realizace

18

15

Podpora Domu včelařů

16

Prázdniny ve městě

17

Sweetsen fest – FrýdekMístek sobě!

významné sportovní kluby s
dlouholetou tradicí, širokou
sportovní základnou a dlouhodobě dosahující významných
úspěchů (cca 11 mil. Kč ročně). Z
projektu Centra sportu se podporuje rovněž činnost kroužků
na základních školách, jejichž
cílem je přivádět děti k pohybovým aktivitám v celkové výši cca
1,1 mil. Kč.
Ze sportovního fondu města je
podporována sportovní činnost
pro děti a mládež i v menších
sportovních klubech ve výši
(cca 1,2 mil. Kč).
1.3.6 OŠKMaT Finanční podpora na provoz
Domu včelařů ve výši cca 90 tis.
Kč ročně.
1.3.7 OŠKMaT V době prázdnin vychází město a
SVČ vstříc rodičům školáků a
nabízí aktivity, které je zabaví
během období mimo školy. Město přispívá na pořádání akcí
částkou 220 tis. Kč ročně.
1.4.1 OŠKMaT Největší frýdecko-místecký hudební, divadelní a filmový festival funguje na 4 jednoduchých
principech, které zajišťují trvale
jeho unikátní dramaturgii a charitativní přesah: 1. na festivalu
vystupují pouze tvůrci a umělci z
Frýdku-Místku 2. všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář 3. po celou dobu konání
festivalu se nevybírá žádné
vstupné 4. během akce probíhají
sbírky pro humanitární organizace (ADRA, Charita, Podané ruce)
V rámci festivalu, který probíhá
na několika scénách a který
navštěvují tisíce návštěvníků,

Příspěvek na chod včelařského muzea, které je chloubou regionu.

Chlebovice

20162018

Volnočasové aktivity dětí, zvýšení
bezpečnosti během prázdnin, odlehčení rodičům.

Území sta- 2016tutárního
2018
města Frýdku-Místku

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

Dům Pod
2016Svícnem,
2018
Stadion TJ
Slezan,
zahrada
Národního
domu,
hudební
klub Stoun,
veřejná
prostranství, hudební kluby
a galerie ve
FrýdkuMístku.

260 000 Zpráva Zpráva
za období
660 000 Počet 40 akcí
reali- ročně
zovaných
akcí /
zpráva
1 500 000 Zpráva Zpráva
za období

Finanční
podpora
města
Finanční
podpora
města

Obecná i
finanční
podpora
města

19

probíhají i výtvarné a fotografické dílny, jejichž výsledky budou
nabízeny v dobročinných aukcích
a kompletní výtěžek bude opět
věnován charitě. Do realizace
festivalu je aktivně zapojeno i
Statutární město Frýdek-Místek.

18

Podpora kulturních akcí

19

Rekonstrukce kina Petra
Bezruče

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

Cílovými skupinami jsou primárně
frýdecko-místecké humanitární
organizace a umělci, sekundárně
široká veřejnost.

Uspokojení kulturních potřeb občanů, prezentace města.

Území sta- 2016tutárního
2018
města Frýdku-Místku

Kino je v nevyhovujícím technickém
stavu, nemá odpovídající využití.

Frýdlantská 2016612, F-M
2018

150 000 000 Počet Zpráva
podza obpoře- dobí
ných
akcí/
zpráva

Projektová
dokumentace

Finanční
podpora
města

Zpraco- Realizace
vaná PD,
stavební
povolení

20

20

21

22
23

24

Letní kino ve FrýdkuMístku

1.4.3 OŠKMaT Obnovená tradice filmových
projekcí v letním kině s dramaturgií zaměřenou na všechny
sociální i věkové skupiny veřejnosti.
Florbalová hala
1.3.1 OŠKMaT Vytipování místa pro výstavbu
florbalové haly s možností výuky
TV na ZŠ.
Beachvolleyballový areál 1.3.1 OŠKMaT Vytipování místa pro výstavbu
beachvolleyballového areálu.
Rozvoj aktivit Beskyd1.5.8 OÚRaSŘ Podpora projektů připravovaského informačního
ných a realizovaných Beskydcentra
ským informačním centrem na
podporu rozvoje cestovního
ruchu, služeb občanům, volnočasových aktivit, vzdělávání a
osvěty.
Rozvoj aktivit Euroregio- 1.5.8 OÚRaSŘ Sdružení, jehož české zastoupení
nu Beskydy
sídlí ve Frýdku-Místku se orientuje na přeshraniční spolupráci
(Slovensko, Polsko). Cílem euroregionu, který vznikl v roce
2000, jsou společné aktivity za
účelem rovnoměrného a vyváženého rozvoje regionu a sbližování jeho obyvatel a institucí v
příhraničních oblastech. Jde
zejména o výměny zkušeností a
informací týkajících se rozvoje
regionu, výměny zkušeností a
informací týkajících se trhu práce, územního plánování a stavebnictví, řešení společných
problémů v oblastech dopravy,
dopravních sítí, spojů a telekomunikací, řešení společných
problémů týkajících se ekologie
a životní prostředí, hospodářství,
obchodu, průmyslu, malého a
středního podnikání, zemědělství, lesního hospodářství, potravinářského průmyslu,

Ve Frýdku-Místku řadu let scházelo
letní kino. Tato aktivita oslovuje
všechny sociální i věkové skupiny
veřejnosti a rozšiřuje významně
jejich možnosti kulturního vyžití.
Nedostatečná stávající infrastruktura pro oblíbený sport.

Stadion TJ
2016Slezan, další 2018
místa

150 000 Zpráva Zpráva
za období

Finanční
podpora
města

lokalita se
hledá

20162018

Počet
akcí

Realizace

Nedostatečná stávající infrastruktura pro oblíbený sport.
Důvodem je zvýšení počtu turistů
přijíždějících do F-M a okolí. Realizace akcí pro místní občany.

lokalita se
hledá
Území statutárního
města Frýdku-Místku

20162018
20162018

Počet 1
akcí
Zpráva Zpráva
za období

Realizace

Rovnoměrný a vyvážený rozvoj regi- Statutární
2016onu, přeshraniční spolupráce, sbli- město Frý- 2018
žování obyvatel a institucí.
dek-Místek,
okres Frýdek-Místek,
část okresu
Karviná

Zpráva Zpráva
za období

Obecná
podpora
města

1

Obecná
podpora
města
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rozvoje turistiky a cestovního
ruchu, s ohledem na zlepšení
podmínek pro turistický ruch v
pohraničí oblasti, školství, výměny mládeže a sportu, osvěty,
kulturní výměny a péče o společné kulturní dědictví, prevence
a odstraňování následků živelních pohrom, péče o bezpečnost
obyvatel, vzájemné spolupráce
záchranných služeb na území
Euroregionu.

25

Vytvoření marketingové
značky Frýdku-Místku

26

Zviditelnění TOP atraktivit na příjezdových komunikacích do města
Frýdku-Místku

1.5.2 OÚRaSŘ

Vytvoření nové komunikační
strategie a vizuálního stylu, který
zajišťuje univerzální použitelnost
značky ve všech komunikačních
kanálech a stává se součástí
dynamické identity města

Sjednocení všech komunikačních
projektů a dosažení většího povědomí o městě na regionální i národní či mezinárodní úrovni, zároveň
efektivní snížení finanční náročnosti
na rozpočet města a všech městských organizací
1.5.1 OÚRaSŘ, Za účelem podpory návštěvnosti Zvýšení zájmu o město F-M, zvýšení
ODaSH
města Frýdek-Místek a jeho
návštěvnosti atraktivit, zvýšení oriatraktivit umístit na příjezdových entace návštěvníků při průjezdu
komunikacích tzv. hnědé tabule Frýdkem-Místkem
s turistickými cíly.
Např. Bazilika minor, Frýdecký
zámek, Včelařský naučný areál,
rekreační centrum Olešná
Značky musí odsouhlasit Česká
centrála cestovního ruchu a
Krajský úřad, který dá podnět o
zařazení požadovaných cílů do
seznamu METODICK0HO POKYNU KTZ , který se aktualizuje
každý rok. Musí se připravit
grafický návrh, který musí odsouhlasit Ministerstvo kultury ČR
a připravit projektovou dokumentaci. Až potom lze značky
realizovat prostřednictvím Mi-

FrýdekMístek

20162018

Příjezdové 2016komunikace 2018
od Polska,
Frýdlantu
nad Ostravicí, Ostravy, Příboru

500 000 vytvo- 1
řená
značka

Počet
cedulí
nebo
počet
zviditelněných
subjektů

Realizace

Realizace
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nisterstva dopravy. Záleží od
zasedání komisí všech dříve
zmíněných resortů.

27

Připravit projekt na vybudování FrýdeckoMísteckých single trailů

28

Mariánské poutní místo
Frýdek-Místek „cíl poutníků“

29

Informační centrum
„Olešná“

1.5.1 OÚRaSŘ, Single traily jsou stále více popuIO
lární nejen mezi ostřílenými
bikery, ale i širokou veřejností.
Jedná se o jednosměrné či okruhové trasy, vhodné jak pro začátečníky, děti , tak i zkušené jezdce.
Sloužit by měly především rodinám s dětmi a vyznavačům tohoto sportu.
Cílem je, aby si je užil jak zdatný
cyklista, tak i pětileté dítě.
1.5.1 BIC
Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Frýdek připravit
nabídku nejvýznamnějšího
poutního místa Slezska, Bazilika
minor Navštívení Panny Marie ve
Frýdku turistům, formou
tištěných informací, doplněných
o oficiální vstupy do krypty s
průvodcem. Distribuce
prostřednictvím marketingových
aktivit destinační společnosti a
Beskydského informačního
centra.
1.2.1 OÚRaSŘ Záměr spočívá v umístění mobilního informačního centra v rekreační oblasti Olešná
po dobu letní rekreační sezóny a
poskytovat tak ve vymezeném
čase turistické informace rekreantům kempu a dalších ubytovacích zařízení. K využití se nabízí

Rozšířit nabídku pro vyznavače tohoto druhu sportu z řad obyvatel a
návštěvníků města (např. rekreanti
na Olešné) a zatraktivnit tak F-M
jako cílovou destinaci k rekreaci,
relaxaci, sportu a odpočinku.

Lokalita
Štandl,
Palkovické
hůrky

20162018

Počet
akcí

Bazilika minor, jediná v MoravskoFrýdekslezském kraji může hrát významnou Místek
roli v oblasti církevní turistiky ve
Frýdku-Místku. Významná cílová
skupina Polsko.

20162018

Zpráva Zpráva
za období

Realizace
prostřednictvím
PO

Podchycení potenciálu návštěvníků
rekreační oblasti Olešná.

Pilotně
rok 2016

Zpráva Zpráva
za období

Realizace
prostřednictvím
PO

FrýdekMístek,
Olešná

1

Realizace
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mobilní dřevěné stánky ve vlastnictví KulturaFM.

30

31

32

33

Doplnění orientačního
systému na Olešné

1.5.5 OÚRaSŘ, Doplnění orientačních tabulí v
ODaSH
rekreačním areálu okolo přehrady Olešná.
Rekonstrukce a rozšíření 1.2.1 SportRekonstrukce sociálního zařízení
kempu Olešná
plex
a výstavbě nového zděného
sociálního zařízení, výstavba
ubytovacích apartmánů. Rekonstrukce a rozšíření kuchyňky a
sprch.
Průvodce Frýdkem1.5.3 BIC
Nabídnout produkt města F-M
Místkem, městem příběcestovním kancelářím a cestovhů
ním agenturám s cílem
návštěvy města, ať již cilové
destinace či průjezdového místa.
Produkt se bude skládat z
historické prohlídky městem a
exkurzí v nově otevřeném návštěvnickém centru Marlenka a
návštěvnického centra Radegast
s cílem udržet návštěvníka jeden
den ve Frýdku-Místku,
případně s přenocováním. Bude
obnášet akvizice na průvodce,
jeho zaškolení, sestavení
itineráře produktu a nabídce
vytipovaným CK a CA. Tištěné
informace v souladu
s informacemi na
www.visitfm.cz a famtripem pro
CK a CA.
Elektrokola ve městě s
1.5.1 OÚRaSŘ, Zřízení stanovišť elektrokol v
propojením odpočinkoIO
odpočinkových zónách kolem
vých zón
řeky Ostravice a Olešné s
propojením k náměstím Frýdek a
Místek, zřízení systému půjčování a nabíjení. Vzor Bielsko Biala.

Zlepšení orientace turistů, zlepšení
prezentace všech atraktivit na Olešné.
Autokempinková turistika je trend,
přiblížit se požadavkům zahraničních
turistů, rozšířit nabídku kapacit
služeb – prádelny, kuchyňky, půjčovny kol...

FrýdekMístek,
Olešná
FrýdekMístek,
Olešná

2016

Počet
akcí

1

Realizace

20162017

Počet
akcí

1

Realizace
prostřednictvím
Sportplexu

Podpora vytipovaných návštěvnicFrýdekkých míst, gastronomického produ- Místek
kut, historické části města FrýdkuMístku a zvýšení povědomí a návštěvnosti ve F-M.
Cílová skupina návštěvníci tuzemsko
a zahraničí.

Příprava
rok 2016,
pilotně
rok 2017

Zpráva Zpráva
za období

Realizace
prostřednictvím
PO

Přibližování návštěvníků městských
a rekreačních zón, podpora zdravého životního stylu

Příprava
rok 2016,
pilotně
rok 2017

Počet
akcí

Realizace

FrýdekMístek

1
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Najít ve F-M nebo blízkém okolí Atraktivita, potenciál turistů, zapokryté prostory po trvalou expozi- jení do Beskydy Card
ci – MUZEUM AMERICAN CLASSIC CARS www.detroitostrava.cz. K dispozici 60 ks
originálních amerických veteránů z období 1930až 1980 se
zdobným naleštěným chromem,
s obrovskými motory a prostornými sedadly.
Shání se prostory a partneři, aby
se expozice mohla přeměnit v
MUZEUM, jak se to povedlo
kolegům z Jihočeského kraje
www.muzeumveteranu.cz .
Podpora vzniku a provo- 1.3.3 OŠKMaT Podpora provozu zooparzu zooparku/faunaparku
ku/faunaparku.

FrýdekMístek a
okolí

Vznik slunících ploch u
Ostravice
Rozvoj workoutových
aktivit

1.3.3 IO

38

Rozvoj letiště Bahno

1.3.6 OSOM

39

Rekonstrukce Národního 1.4.6 IO
domu včetně zahrady
Oplocení dětských hřišť 1.3.1 OŽPaZ

35

36
37

40

AMERICAN CLASSIC CARS 1.5.1 OÚRaSŘ
– trvalá expozice
.

1.3.1 IO

Vybudování ploch pro slunění na
březích řeky Ostravice.
Umístění workout cvičebních
prvků ve městě.

Výkup pozemků pro rozšíření
letiště Bahno.
Kompletní rekonstrukce Národního domu.
Vybudováním oplocení dětských
hřišť bude zvýšena bezpečnost
hrajících si dětí, zajištěna čistota
pískoviště a prostoru dětského
hřiště, zamezen přístup zvířat a
omezena návštěvnost nežádoucích osob.

Nevyhovující technický stav.

20162018

Zpráva Zpráva
za období

Realizace

areál Sleza- 2016nu Na Poříčí 2018

Zpráva Zpráva
za období

podél Ostravice
podél Ostravice,
popř. další
místa
MístekBahno
Místek

20162018
20162018

Počet
akcí
Počet
akcí

1

Obecná i
finanční
podpora
města
Realizace

1

Realizace

20162018
20162018
20152016

Počet
akcí
Počet
akcí
2 mil. Kč, tj. Počet
1 mil. Kč oploročně cených
dětských
hřišť

1

Realizace

1

Realizace

Zvýšení bezpečnosti hrajících si dětí, Frýdekzajištění čistoty pískoviště a prosto- Místek
ru dětského hřiště, zamezení přístupu zvířat a omezení návštěvnosti
nežádoucích osob.

Realizace
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PŘÍLOHA – Záměry TO 2 - Sociální služby a zdravotní péče
41

Výměna oken na budově 2.1.2 OSS
– Fibichova 469, Frýdek Místek

Stávající technický stav oken je
velmi špatný. Vznikají zvýšené
provozní náklady na tepelnou
energii.

Přínos: zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb po materiální
stránce,
péče o obecní majetek, snížení nákladů na tepelnou energii,
zlepšení podmínek
pro osoby s mentálním postižením.
Cílová skupina:
Osoby s mentálním postižením od 3 do 64 let věku.

Žirafa –
2016
Integrované
centrum
Frýdek –
Místek, p.
o., Fibichova 469, 738
01 Frýdek Místek

2 800 000,Kč

Počet
akcí

1

Realizace
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Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež (Prostor, Kosťa, U-Kryt, Nezbeda)

2.1.1 OSS

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež poskytují ambulantní,
popřípadě terénní služby dětem
a mládeži ve věku od 6 do 26 let
ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je
zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života,
umožnit jim lépe se orientovat v
sociálním prostředí a vytvářet
podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Snížení míry společensky nežádoucího chování u dětí a mládeže, podpora schopností samostatněji zvládat řešení životní situace, zvýšení
kvality života dětí a mládeže, smysluplné využití volného času, lepší
informovanost o sociálních službách, právech, povinnostech, podpora a rozvoj sociálních
a
dalších společensky přínosných
dovedností.
Nízkoprahový klub U-kryt, poskytuje
dětem a mládeži ve věku od 7 do 18
let bezpečný prostor
a
podporu pro trávení volného času;
usiluje o pozitivní změny v jejich
životě a pomáhá jim zvládat obtížné
životní situace.
Klub Nezbeda nabízí služby a aktivity
dětem a mládeži v jejich volném
čase ve věku od 6 do 20 let, nabízí
možnost rozvoje v oblasti volnočasových aktivit nástrojů a prostředků
sociální práce, spolupracuje s jinými
NZDM, organizacemi a institucemi.
Klub Kosťa provozuje SMFM. Cílovou skupinou tohoto zařízení jsou
děti a mládež ve věku 12 – 26 let.
Služba je cílená na uživatele, kteří
jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy. Klub nabízí služby
a volnočasové aktivity, spolupráce s
jinými NZDM ve městě, (prioritně s
NZDM Prostor). Rozvíjí dalších aktivity v prostorách klubu i mimo něj
(rozšíření počítačové učebny, letní
tábor, rozšíření témat neorganizovaných besed).
Klub Prostor provozuje také SMFM.
Cílovou skupinou tohoto zařízení
jsou děti a mládež ve věku 14 – 19
let. Služba je cílená na uživatele,

Nízkopra2015hový klub
2018
U-kryt:
FrýdekMístek,
sídliště
Slezská
Klub Nezbeda:
Frýdek–
Místek, část
Místek
Klub Kosťa
a Prostor:
město Frýdek-Místek
a blízké
okolí

U-kryt:
1.050 tis.
Kč/rok
Klub Nezbeda: 900
tis. Kč/rok
Klub Nezbeda a
Prostor:
2.548 tis.
Kč/rok

Počet
podpořených
osob

Realizace,
finanční
podpora
města
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kteří jsou ohroženi společensky
nežádoucími jevy. Nabízí služby a
volnočasové aktivity, rozšiřuje nabídky hudební zkušebny, která je
součásti klubu. Realizuje projekt
Burárum (nadace OKD), realizuje
hudební festival uživatelů Prostoru,
tvorbu videoklipu. Spolupracuje s
jinými NZDM ve městě, (prioritně s
NZDM Kosťa). Rozvíjí další aktivity v
prostorách klubu i mimo něj (rozšíření počítačové učebny, letní tábor,
rozšíření témat neorganizovaných
besed).

28

43

Projekt terénních a sociálních služeb ve městě

2.1.1 OSS
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Projekty na podporu
dalších služeb v pobytových zařízeních (odlehčovací služby, týdenní
stacionář) - Stavební
úpravy za účelem rozšíření kapacity Domu pokojného stáří

2.1.1 OSS

Již v roce 2009 byla odborem
sociálních služeb zpracována
Koncepce romské integrace ve
Frýdku-Místku. Na základě šetření byly
identifikovány nejčastější okruhy
problémů: zadluženost, nízká
kvalita bydlení, zdravotní oblast,
nájemní vztahy, oblast vzdělávání dětí a mládeže a nezaměstnanost. Jako primárním nástrojem
řešení a předcházení těchto
problémů se osvědčil program
terénní práce.

Současná terénní práce je významným prostředkem prevence sociálního vyloučení jednotlivců, rodin i
komunit. Výhodou terénní práce je
její realizace v přirozeném prostředí
uživatelů služeb a přímý kontakt
pracovníků s nimi. Terénní práce
zahrnuje sociální poradenství při
jednání s úřady, v oblasti bydlení a
vzdělávání, pomoc při uplatnění na
trhu práce, řešení zadluženosti a
prevenci užívání drog, alkoholu a
gamblerství.
- Realizace tradiční akce ROMIPEN
- Realizace protidrogového týdne v
SVL (formou tematických přednášek, nabídkou služeb
a
subjektů působících v SVL, promítání, volnočasové aktivity)
- Působení zdravotního terénního
pracovníka (současně také terénní
pracovník)
- Letní tábor „Cesta z města“
- Spolupráce s ADRou při aktivitě
doučování dětí na ul. Sokolské
- Rozšíření spolupráce se základními
školami města s inkluzním přístupem
Stavební úpravy půdních prostor Zvyšující se poptávka po pobytových
jsou realizovány za účelem vysociálních službách.
budování 10ti nových jedno
lůžkových pokojů. Dům pokojného stáří zajišťuje služby sociální péče starým nemocným lidem, kteří pro svou nepříznivou
sociální situaci nejsou schopni se
sami o sebe trvale a nepřetržitě
postarat. Cílem služby je vytvořit
důstojné podmínky a prostředí
seniorům.

Město Frýdek-Místek
a blízké
okolí

20152018

Dům pokoj- 2015ného stáří u 2018
Panny Marie Frýdecké, Mariánské náměstí
146, F-M,
katastrální
území Frýdek.

4 mil. Kč

Počet
podpořených
osob

Realizace

Počet
podpořených
osob

Finanční
podpora
města

29
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(Slezská diakonie)

2.1.1 OSS

Cílem sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi je poskytovat
individuálně přizpůsobenou
podporu a pomoc rodinám s
dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám
ohroženým sociálním vyloučením, popřípadě rodinám, kde je
ohrožen vývoj dítěte vlivem
dlouhodobé krizové sociální
situace, kterou rodiče nedokáží
řešit. Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi je klientům
poskytována v jejich domácnosti
a je individuálně zaměřena na
potřeby celé rodiny. Terénní
pracovníci navštěvují rodiny,
mapují jejich nepříznivou sociální
situaci, spolu s klienty sestavují
plány spolupráce, které mají za
cíl sanaci rodiny. Terénní sociální pracovníci úzce spolupracují s
pracovníky orgánu sociálně
právní ochrany dětí, účastní se
případových konferencí realizovaných za účelem nastavení
spolupráce subjektů podílejících
se
na řešení případu
konkrétní rodiny. Nástrojem pro
zajištění kvality poskytované
služby je vzdělávání pracovníků
reflektující potřeby klientů.

Pomoc a podpora rodinám při sociálním začleňování, podpora při řešení tíživé rodinné situace, nácvik
sociálních dovedností a rodičovských kompetencí, nácvik dovedností spojených s péčí o děti, péči
o domácnost. Vedeme klienty k
zodpovědnosti za své jednání, usilujeme o to, aby dítě mělo možnost
vyrůstat v rodinném prostředí, v
atmosféře lásky a porozumění. Služba je určena rodinám, osamělému
rodiči či jiné pečující osobě s jedním
nebo více dětmi ve věku 0-18 let,
které se nacházejí v tíživé sociální
situaci související: s nevyhovující
bytovou situací; s problematickou
finanční situací; s problémy s výchovou a se zajištěním vzdělání dětí; s
přítomností patologických jevů v
rodině (závislosti, domácí násilí aj.);
s rizikovou rodinnou historii (odebrání dětí do ústavní výchovy, rodiče vyrůstali v ústavním zařízení);
rodina usilující o návrat dětí z ústavní výchovy do rodiny (momentálně v
domácnosti nejsou přítomné žádné
děti); těhotné ženy, které se připravují na příchod dítěte.

Město Frýdek-Místek
a spádové
obce.

20152018

Předpokládané náklady na rok
2015 a
2016 jsou
5.500 tis.
Kč.

Počet
podpořených
rodin

Finanční
podpora
města

30
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Středisko BETHEL a SÁRA 2.1.1 OSS
Frýdek-Místek

Středisko BETHEL Frýdek-Místek
poskytuje tyto registrované
sociální služby:
Azylový dům, kdy posláním je
dočasně poskytnout dospělým
osobám bez přístřeší ubytování,
zázemí pro přípravu jídla, kvalifikovanou pomoc a lidskou podporu k řešení jejich nepříznivé
životní situace. Míra pomoci a
podpory vychází z individuálních
potřeb uživatelů. Vedeme uživatele k zodpovědnosti, motivujeme je k aktivitě, aby mohli žít
životem nezávislým na pomoci
pracovníků azylového domu.
Nízkoprahové denní centrum,
kdy posláním je poskytnout přes
den zázemí ženám a mužům
bez přístřeší starším 18ti let.
Motivujeme je ke zlepšení jejich
životní situace. Snižujeme zdravotní rizika, která jsou způsobena jejich životním stylem. Nabízíme pomoc a podporu těm
uživatelům, kteří chtějí aktivně
svou těžkou životní situaci řešit,
a vycházíme z jejich individuálních potřeb. Cíle služby: poskytnutí základního sociální poradenství všem uživatelům, kteří
chtějí změnit svoji těžkou životní
situaci; motivace uživatelů k
provádění osobní hygieny –
snižování zdravotních rizik; pomoc
při zajištění
stravy, vyprání osobního prádla.
Noclehárna, kdy posláním
noclehárny pro muže je poskytnout zázemí formou přenocování mužům bez přístřeší starším
18ti let, kteří se ocitli v obtížné

Realizace sociální práce s osobami
bez přístřeší. Cílem pomoci poskytované jak v zařízeních, tak i prostřednictvím terénní práce, je pomoc a
podpora jednotlivcům v překonání
nepříznivé sociální situace. Prevence
a snižování rizik, které přináší dlouhodobý život bez uspokojení základních životních potřeb, nejen fyziologických, ale i sociálních.

Středisko
BETHEL:
BahnoPříkopy
1309, 738
01 FrýdekMístek,
město Frýdek-Místek
a blízké
okolí
Středisko
SÁRA: Bruzovská 328,
FrýdekMístek a
město Frýdek-Místek

20152018

Středisko
BETHEL:
Azylový
dům: 3.887
tis. Kč/rok;
Nízkoprahové denní
centrum:
1.215 tis.
Kč/rok;
Noclehárna:
1.328 tis. Kč
rok; Terénní
program:
776 tis.
Kč/rok
Středisko
SÁRA: Azylový dům
pro ženy:
1.700 tis.
Kč/rok;
Azylový
dům pro
matky s
dětmi:
1.941 tis.
Kč/rok;
Noclehárna
pro ženy:
565 tis.
Kč/rok;
Sociální
rehabilitace: 423 tis.
Kč/rok

Počet
podpořených
osob

Finanční
podpora
města

31

situaci. Nabízíme pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb uživatele.
Hlavním cílem služby noclehárny
pro muže je vytvoření podmínek
pro uspokojení základních potřeb osob bez přístřeší. Jedná se
především o možnost přespání,
provedení osobní hygieny, poskytnutí základního sociálního
poradenství. Podpořit uživatele k
samostatnosti nebo jiné následné službě (azylový dům, ubytovna, podnájem apod.), aby došlo
ke zlepšení jejich životní situace.
Terénní program, kdy posláním
terénního programu je poskytnout mužům a ženám bez přístřeší starším 18ti let bezplatnou, kvalifikovanou pomoc a
podporu formou vyhledávání,
kontaktování
v jejich
přirozeném prostředí na základě
jejich individuálních potřeb.
Usilujeme o snižování zdravotních a sociálních rizik, motivujeme je k aktivitě a samostatnosti
při řešení těžkých životních situací. Cíle služby: Vyhledat a oslovit v terénu osoby bez přístřeší
od 18ti let na území města F-M
ohrožené nepříznivou sociální
situací a rizikovým způsobem
života; poskytnutí informací o
návazných službách (např.
noclehárna, denní centrum);
sociální začleňování - pomoc při
dostupnosti návazných služeb
(doprovod oslovené osoby terénním pracovníkem např. na
úřad, k lékaři, do sociálního šatníku, do denního centra); mírně-

32

ní negativních důsledků a rizik
životních situací klientů, včetně
jejich dopadu na společnost.
Projekt Slezské diakonie střediska SÁRA Frýdek-Místek je komplexním projektem pro řešení
problematiky žen a matek s
dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Nabízí dvě pobytové služby a to
Azylový dům pro ženy s kapacitou 11 lůžek a Azylový dům pro
matky s dětmi
s kapacitou 26 lůžek (8 pokojů pro 8
matek a až 18 dětí). Služby azylový dům poskytují ubytování,
podmínky pro hygienu a přípravu stravy. Dále poskytuje službu
Noclehárna pro ženy s kapacitou
8 lůžek, která poskytuje přenocování a podmínky pro osobní
hygienu. Služba Sociální rehabilitace nabízí až 10 klientům podporu při nácviku dovedností a
úkonů potřebných pro běžný
život a to jak ambulantně tak
terénně, zejména v sociálních
bytech. Propojení všech těchto
služeb v jednom středisku
umožňuje flexibilně a individuálně reagovat na změny v sociálních situacích klientek a přispívat
tak rychlejšímu a stabilnímu
začlenění zpět do společnosti.
Bude snaha o nalezení vhodnějšího objektu (lokality) pro toto
zařízení.

33
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Dotační program na
podporu a rozvoj sociálních služeb

2.1.2 OSS

48

Monitoring projektů na
podporu a rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit

2.1.3 OSS

Dotace jsou součástí systému
vícezdrojového financování sociálních služeb od roku 2007. Sociální služby jsou financovány
přímo platbami jejich uživatelů,
dotacemi ze státního rozpočtu, z
rozpočtu kraje a obce, příp. platbami zdravotních pojišťoven, ze
strukturálních fondů, nadací,
darů apod. Dotace z rozpočtu
obce jsou rozdělovány mezi
jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, splňující podmínky
registrace sociálních služeb, na
takové služby, které občané
obce potřebují, a které jsou
součástí komunitního plánování
a také mezi subjekty poskytující
navazující služby na služby sociální. Efektivní využívání finančních prostředků pro sociální
oblast – podporují se potřebné
projekty
pro město Frýdek-Místek v souladu se schválenými strategickými dokumenty.
Statutární město Frýdek-Místek
je poskytovatelem účelových
dotací na sociální služby, který
má dle Podmínek programu
(výzvy) na podporu a rozvoj
sociálních služeb a ostatních
aktivit navazujících
na
sociální služby, právo provádět
kontrolu dodržení účelovosti
poskytnuté dotace, jakož i kontrolu splnění dalších povinností
příjemce a podmínek, za kterých
je dotace poskytována dle uzavřené „Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace“ z rozpočtu
statutárního města Frýdek-

Záměrem je stabilita a kvalita posky- Město Frýtovaných služeb zajištěním pravidel- dek-Místek
ného a transparentního financování
z dotačních titulů města a optimálnější propojení v plánování sociálních služeb.
Cílová skupina: poskytovatelé sociálních služeb a navazující služby.

20152018

Ověření kvality poskytování sociální Město Frýslužby nebo související aktivity v
dek-Místek
souladu s projektem, na který byla
poskytnuta dotace. Zda byly finanční
prostředky využity efektivně, hospodárně a účelně.
Cílová skupina: poskytovatelé sociálních služeb a navazující služby.

20152018

2015 – 7
mil. Kč
2016 – 7
mil. Kč

Počet
podpořených
služeb/su
bjektů

Realizace

Počet
monitorovaných
projektů

Realizace

34

Místek.

49

Projekt sociální prevence 2.1.4 OSS
rizikového chování dětí a
mládeže

50

Den zdraví a sociálních
služeb

2.1.5 OSS

1. Motivačně vzdělávací letní
tábor pro děti
Aktivity jsou v rámci pobytu
zaměřené na zvyšování sociálních dovedností dětí včetně
nastavení změn v jednání a postojích dětí v rizikových situacích.
Vedoucí tábora budou pracovníci
Městské policie, oddělení sociálně-právní ochrany pro děti, oddělení sociálních služeb a referent sociálně-právní ochrany
dětí.
2. Podpora fungování fotbalových týmů
Cílem projektu je poskytnut
možnost využití volného času
mládeži a dětem ze sociálně
a ekonomicky slabých rodiny
bydlících převážně v sociálně
vyloučené lokalitě. Podpořit
fungování fotbalových týmů.
3. Panda
Projekt „Panda“ je připraven pro
děti v mateřských a základních
školách, který se zaměřen v
oblasti prevence kriminality,
dopravy a nežádoucích jevů u
dětí všech věkových skupin.
Na území města Frýdku-Místku
je zajišťována široká nabídka
sociálních a navazujících služeb.
V souvislosti s tím přetrvává
potřeba orientovat se v nabídce
a možnostech poskytovaných
služeb; informování laické i od-

Cílem je snížení kriminality ve městě
při prohloubení spolupráce všech
zainteresovaných organizací.
Cílová skupina jsou děti a mládež,
osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Mateřské a
základní
školy (besedy); Ostravice
(tábor);
Válcovny
plechu
(fotbalový
tým);
Město Frýdek-Místek

20152018

1. 156.140
Kč
2. 21.600
Kč
3.
0
Kč

Zpráva

Realizace

Zvýšení informovanosti o sociálních Město Frýslužbách, předávání informací zádek-Místek
jemcům o službu a jejich blízkým.
Vzájemná informovanost, propojení
a zlepšení vztahů mezi poskytovateli
sociálních služeb, uživateli, obcemi a
veřejností.

20152018

2015 –
166.000 Kč
2016 –
166.000 Kč

Počet
informačních
akcí/poč
et

Realizace

35

borné veřejnosti o poskytovatelích sociálních služeb a souvisejících aktivitách.
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Pořízení přístrojového
vybavení nemocnice

2.2.1 OSS

52

Sociální rehabilitace

2.2.2 OSS

Záměrem projektu je finanční
příspěvek na zlepšení a zkvalitnění podmínek léčebné a rehabilitační péče pro ambulantní a
hospitalizované pacienty nemocnice a to pořízením prostředků zdravotnické techniky.
Sociální rehabilitace je soubor
specifických činností směřujících
k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se
zdravotním postižením. Cílem
služeb poskytovaných organizací
KAFIRA o.p.s. je aktivizovat,
podporovat samostatnost a
rozvíjet schopnosti a dovednosti
posilující pracovní
a
sociální začlenění osob se zrakovým postižením, vč. dovedností
potřebných pro péči o vlastní
osobu, soběstačnosti a při práci s
kompenzačními pomůckami.
Dále zajistit rodinám s dětmi od
7 let se zrakovým postižením
takovou odbornou pomoc, která
by plynule navazovala na služby
rané péče a pomáhala překonávat nové životní situace a pokračovat v započaté práci v oblasti
sociálního začlenění. 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

informačních
materiálů
Zlepšení péče o nemocné.

Nemocnice
FrýdekMístek, p.
o.

20152018

Nácvik a podpora dovedností pro
pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením. Přínosem realizace
projektu je podpora soběstačnosti a
nezávislosti osob se zdravotním
postižením. Rozšíření příležitostí
pracovního uplatnění hendikepovaných osob nácvikem nových dovedností; získání
a udržení
těchto osob na otevřeném nebo
chráněném trhu práce.
Cílová skupina: osoby se zdravotním
postižením.

Území sta- 2015tutárního
2018
města Frýdku-Místku

1.105 tis. Kč Zpráva
ročně

Realizace

1.000 tis.
Kč/rok.

Finanční
podpora
města

Počet
podpořených
osob.

36

pracovním životě.
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Dotační program na
podporu a rozvoj zdravotnictví

2.2.3 OSS

Podpora a rozvoj zdravotní péče
a následné péče; podpora preventivních programů vedoucích
k výchově ke zdraví a zdravému
způsobu života; podpora celoroční pravidelné činnosti i individuálních akcí pro zdravotně
postižené občany; vytváření
podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně
rovných podmínek; podpora
projektů zaměřujících se na
poskytování mobilní paliativní
péče (mobilní hospic).

Fyzické a právnické osoby, jejichž
realizující projekt je přínosem pro
město (pro občany města
Frýdku-Místku).

Projekt
2015musí být
2018
realizován
pro občany
města Frýdku-Místku.

1.600 tis Kč

Počet
podpořených
služeb/su
bjektů

Realizace

37
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Program prevence krimi- 2.3.1 MP
nality 2015 – 2016

1. Asistent prevence kriminality
Obecným cílem projektu je prostřednictvím zaměstnání a vzdělávání cílové skupiny rozšířit její
možnosti uplatnění na trhu práce a právě za pomoci zaměstnanosti jí umožnit integraci
do společnosti. Specifickými cíli
pak je vytvoření nového pracovního místa pro cílovou skupinu,
rozšíření stávajících míst o doplňkovou službu, jako je například vzdělávání, individuální
poradenství, plánování, týdenní
hodnocení práce aj. Vytvoření
metodiky, která bude prostřednictvím kompetencí žadatele
dále šířena mezi samosprávy,
které projeví zájem na zlepšení
situace v oblasti motivace a
zaměstnanosti. A v poslední řadě
motivace mladé generace k větší
zaměstnanosti.
2. Seniorská akademie
Zvýšit pocit bezpečí frýdeckomísteckých seniorů a znesnadnit
možnost páchání trestné činnosti na těchto osobách. Dalším
cílem projektu je komplexní
přístup v komunitě postavený na
spolupráci obce, Policie ČR a
dalších subjektů formou přednáškové činnosti.
3. Forenzní značení jízdních kol
Ochrana za pomoci syntetické
DNA je novou metodou ochrany
majetku, především
s preventivním účinkem. Každé
označené jízdní kolo syntetickou
DNA je vybaveno příslušnými
samolepkami a upozorněními o
tomto označení. Samolepky a

Cílem je vytvořit bezpečné město,
které bude poskytovat svým občanům ochranu a pocit bezpečí a tím
posilovat jejich důvěru ve veřejnou
správu.

Městská
2015policie
2018
(besedy);
VOŠ Goodwil (Seniorská akademie); město
FrýdekMístek

1. 92.200
Kč
2. 150.500
Kč
3. 107.900
Kč

Počet
akcí/zprá
va

Realizace

38

upozornění varují pachatele, že
jízdní kolo je speciálně označeno, a že může být identifikován
policií a de facto i de iure jej
usvědčit z trestného činu. Samolepky a upozornění taktéž informují o tom, že jízdní kolo, chráněné syntetickou DNA, je pro
potenciálního zloděje bezvýznamné z pohledu jeho možného
dalšího zpeněžení.
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Projekt „Je to Tvoje šance“

2.3.2 OSS

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. Souhrn aktivit v rámci programu: poradensko-terapeutická
práce s mladistvými, kteří jsou
vedeni v evidenci kurátorů pro
mládež, a s jejich rodinami. Evaluační dotazníky pro klienty,
hodnocení a schůzky s pracovníky MMFM, supervize, intervize.

Záměrem projektu „Je to TVOJE
šance“ je podpořit cílovou skupinu
ke zlepšení či nápravě vztahů
v rodině a ve škole, motivovat ke
změně chování směrem k abstinenci
od návykových látek a pomoc při
hledání jiných alternativ k životu s
drogou. Cílovou skupinu tvoří děti a
mladiství města Frýdek-Místek od
13 do 18 let, u nichž je indikován
problém s návykovými látkami,
přičemž k nápravě nedošlo domluvou ze strany pracovníků sociálního poradenství pro mládež odboru
sociální péče a nejsou vhodní do
indikované skupiny. Jedná se o klienty s lehčí formou závislosti či
experimentátory s THC
u dětí,
u mladistvých s problémy s užíváním
s THC a experimentátory s pervitinem.
Sekundární ovlivnění programem je
směřováno na rodinné příslušníky
klientů. Jedná se konkrétně
o děti a mládež, které spadají pod
sociálně-právní ochranu dětí odboru
sociální péče Magistrátu města
Frýdku-Místku a jsou do programu
referováni pracovnicemi oddělení
sociálního poradenství
pro mládež odboru sociální péče
Magistrátu města Frýdku-Místku.
Konkrétní poradce programu je
kvalifikovaný odborník na návykové
látky z obecně prospěšné společnosti Renarkon, která se věnuje prevenci a závislostem na návykových látkách.
Forma a rozsah programu čítá 10
individuálních setkání poradceklient, v časové dotaci 60 minut.
Práce s rodiči klienta. Rozsah pro-

Kontaktní a 2015poradenské 2018
centrum
FrýdekMístek:
Pionýrů
1757, Frýdek-Místek.

2015: 38
000 Kč.
2016: 45
000 Kč.

Počet
podpořených
osob

Finanční
podpora
města

40

gramu je vždy stanoven individuálně
vzhledem k potřebám klienta a na
základě jednání s jeho kurátorem.
Program je určen pro 8 - 12 klientů.
Kurátor oddělení sociálního poradenství pro mládež odboru sociální
péče navrhne vhodného klienta do
programu, klient a jeho rodiče jsou
seznámeni s obsahem celého programu, pokud s tímto programem
souhlasí, je podepsána čtyřstranná
dohoda (klient - rodič - kurátor poradce).

41

56

Projekty vycházející z
přístupu Harm reduction
(kontaktní a poradenské
centrum Frýdek-Místek)

2.3.3 OSS

57

Projekty vycházející z
přístupu Harm reduction
(terénní program Frýdecko-Místecko)

2.3.3 OSS

Označením Harm reduction jsou
míněny přístupy snižování či
minimalizace poškození drogami
u osob, které v současné době
drogy užívají a nejsou motivovány k tomu, aby od návykových
látek abstinovaly. Programy
tohoto přístupu jsou realizovány
Kontaktním a poradenským
centrem Renarkon.

V návaznosti na nízkoprahové kontaktní služby zaměřené výhradně na
uživatele návykových látek je hlavním cílem minimalizace škod způsobených užíváním nealkoholových
drog (tzv. přístup „harm reduction“),
zlepšení zdravotního, sociálního a
psychického stavu uživatelů návykových látek a motivace ke změně
chování směrem k abstinování
(vnějším cílem je snížení možnosti
ohrožení široké populace infekčními
onemocněními jako jsou hepatitidy
a HIV/AIDS).
Cílová skupina: osoby experimentující s návykovými látkami nealkoholového typu, problémoví uživatelé a
závislí na těchto látkách, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
Přístup Harm reduction předsta- Terénní forma poskytování služeb si
vuje princip snižování, minimali- klade za cíl navazování kontaktů s
zaci škod, způsobených užíváním uživateli drog v jejich přirozeném
návykových látek – drog, u osob, prostředí. Poskytované služby jsou
které momentálně drogy užívají zaměřeny na uživatele návykových
a nejsou motivovány k abstinolátek, hlavím cílem je minimalizace
vání od návykových látek. Proškod způsobených užíváním nealkojekt tohoto přístupu je realizoholových drog - harm reduction,
ván prostřednictvím Terénního
zlepšení zdravotního, sociálního a
programu Frýdecko-Místecko.
psychického stavu uživatelů, motivace ke změně chování směrem k
abstinování (vnějším cílem je prevence, snižování možnosti šíření
infekčních onemocnění jako jsou
např. hepatitidy a HIV/AIDS a
ochrana široké veřejnosti před těmito onemocněními).
Cílová skupina: osoby experimentující s nealkoholovými návykovými
látkami, problémoví uživatelé, uživatelé a závislí na těchto látkách, jejich
rodinní příslušníci a osoby blízké.
Věková hranice od 15 let.

Kontaktní a 2015poradenské 2018
centrum
FrýdekMístek,
Pionýrů
1757, Frýdek-Místek

2015: 350
000 Kč
2016: 460
000 Kč
(důvodem
možného
navýšení je
potřeba
rozšíření
pracovního
týmu o 4
pracovníka.)

Počet
podpořených
osob

Finanční
podpora
města

Město Frýdek-Místek

2015: 250
000 Kč
2016: 300
000 Kč

Počet
podpořených
osob

Finanční
podpora
města

20152018
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58

Vznik Centra pro seniory

2.1.4 IO,
OSOM,
OSS
2.2.1 vedení
města

59

Vznik dlohodobé intenzivní ošeřovatelské péče

60

Navýšení počtu strážníků 2.3.1 MP

Vznik Centra pro seniory (předpoklad v budově bývalého Domu
dětí na ul. Pionýrů).
Dlohodobá intenzivní ošetřovatelská péče je určena pro pacienty, kteří vyžadují dlouhodobou
následnou resuscitační péči,
Jejich stav je stabilizován, ale
jsou závislí na přístrojové podpoře základních životních funkcí.
Jsou zde léčeni pacienti po stabilizaci kritického stavu, vyžadující
následnou dlouhodobou resuscitační a intenzivní péči ať neurochirurgického, neurologického,
interního či chirurgického charakteru. Jedná se o pacienty,
kterým průměrná doba hospitalizace na ARO nebo JIP vyššího
typu nestačila k přechodu na JIP
či standardní oddělení. U těchto
pacientů nadále selhává jedna či
více životních funkcí, nejčastěji
ventilace a porucha vědomí a
jsou závislí na ventilátoru, tedy
vyžadují umělou plicní ventilaci.Velká část těchot pacientů
kromě základní diagnózy trpí i
celou řadou přidružených onemocnění jako jsou cukrovka,
ischemická choroba srdeční,
ateroskleróza, těžká plicní onemocnění, neurologická onemocnění, ledvinná nedostatečnost
apod. Tomu všemu je třeba
přizpůsobit léčebnou strategii. U
některých onemocnění může
ventilační podpora trvat i měsíce, než dojde k obnovení svalové
síly a možnosti ventilovat bez
dýchacího přístroje.
Navýšení počtu strážníku o 10.

Na tomto pracovišt bude poskytována dlouhodobá intenzivní péče
zejména pacientům s umělou plicní
ventilací. Budou zde přijímáni pacienti z akutního resuscitačního nebo
intenzivního lůžka, u kterých se
neobnovila jedna nebo více životních funkcí. Jedná se o pacienty,
kteří jsou po kritickém onemocnění,
avšak ve stabilizovaném stavu. Důležitá je zde kvalitní odborná ošetřovatelská péče a vybavení rehabilitačními, polohovacími a kompenzačními pomůckami. Tuto péči nelze
poskytovat v domácím prostředí
pacienta. Pacient zůstává ve spádové nemocnici, výhodné i pro rodinné
příslušníky z hlediska kontaktu a
sociálních vazeb.

FrýdekMístek,
Pionýrů 752
Nemocnice
ve FrýdkuMístku

20162018

Frýdek-

2016-

20162017

Počet
akcí
2016:
500000 Kč
2017:
500000 Kč

1

Realizace

Zpráva Zpráva
za období

Finanční
podpora
města

Zpráva Zpráva

Realizace

43

MP
61

Rekonstrukce
budovy LDN (Gaudium)

2.2.1 OSS

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

Zvýšení kvality ubytování pacientů.
Dlouhodobě nemocní. Senioři.

Místek

2018

Revoluční
1282, Frýdek-Místek

20162018

25 000 000 Počet
akcí

za období
1

Finanční
podpora
města

44

PŘÍLOHA – Záměry TO 3 - Podnikání, doprava, technická infrastruktura a ŽP
62

Kruhová křižovatka a
nová silnice ve Frýdku

3.2.2 ODaSH

Vybudování kruhové křižovatky a
propojení ulice Bruzovská s ulicí
Valcířská –Lískovecká (v období
2016-18 vybudování kruhového
objezdu, propojení není zatím
projekčně připraveno). Realizace
Moravskoslezský kraj (silnice II.
třídy).

Lepší dostupnost složek IZS, odvedení dopravy (zejména nákladní) z
rušné ulice Bruzovská, Lískovecká,
Střelniční, Elišky Krásnohorské, bezpečné křížení silnic. Propojení MHD.
Rozvoj území.

63

Rozšíření veřejného
osvětlení v lokalitě Pod
Zámečkem v části Frýdek

3.2.4 ODaSH

Při realizaci veřejného osvětlení
dojde ke zlepšení bydlení v této
lokalitě a dojde ke zvýšení
bezpečnosti místních obyvatel v
nočních hodinách.

64

Den Země

3.7.3 OŽPaZ

Předmětem tohoto záměru je
výstavba veřejného osvětlení v
lokalitě Pod Zámečkem ve Frýdku.
Jedná se o osvětlení cca 1200m
místní komunikace. V roce 2014
došlo již ke osazení chrániček do
země.
Den Země je zaměřen na aktivity
spojené s výchovou k porozumění a ochraně životního prostředí. Jedná se o den, kdy jsou
organizovány workshopy, soutěže a vzdělávací akce s environmentální tematikou pro veřejnost, především pro děti.

65

Obnova městského
mobiliáře

3.1.6 OŽPaZ,
ODaSH,
OSOM

Pořízení a opravy městského
mobiliáře (např. lavičky, dětské
herní prvky, odpadkové koše,
fontány) dle aktuálních potřeb.

Projekt Den Země je zaměřen na
děti a mládež v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v Moravskoslezském kraji. Cílem je
připomenout veřejnosti význam
jednání každého jednotlivce při péči
a ochraně životního prostředí, které
nepatří pouze lidem, ale také všem
ostatním druhům. Cílem je seznámit
především děti a mládež, které lze v
tomto směru nejlépe formovat, s
možnostmi jednání, které bude k
životnímu prostředí šetrné a rovněž
je seznámit s krásami, které životní
prostředí střední Evropy skýtá.
Zlepšení vybavenosti a dostupnosti
městského mobiliáře.

Dle Územ- 2016ního plánu 2018
města.
Vedení
nové ulice
pod čerpací
stanicí na
ulici Bruzovská ve
Frýdku.
ulice Pod
2016
Zámečkem,
část Frýdek

Areál „Sokolík“ v
Místku

20152018

území města FrýdkuMístku

20162018

Počet
akcí

1

Obecná
podpora
města

520.000,- Kč Počet
bez DPH akcí

1

Realizace

210 000 Počet
(70 000 Kč účastročně) níků

600-800 Realizace

5 490 000 Zpráva Zpráva
(1 810 000
za obKč ročně
dobí
vybavenost
zeleně+fontány
a 60 000 Kč
ročně od-

Realizace

padkové
koše)
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Rozšíření skládky odpadů, výběr prostoru pro
novou skládku

3.8.1 Frýdecká
skládka,
a.s.

67

Údržba městských hřbitovů

3.1.6 OŽPaZ

Skládka odpadů na Panských
Nových Dvorech má předpokládanou životnost do roku 2018. Z
toho důvodu se plánuje další
rozšíření skládky na pozemky v k.
ú. Bruzovice. Zajistit pro statutární město Frýdek-Místek možnost ukládání odpadů na vlastní
skládce, v nejmenší možné vzdálenosti z centra města, je důležité pro udržení nízkých nákladů
za celkové nakládání s odpady
(svoz a uložení odpadů). Akce
bude hrazena z rozpočtu společnosti Frýdecká skládka, a.s.
Na území města Frýdku-Místku
se nachází 6 veřejných pohřebišť, resp. městských hřbitovů
(Centrální hřbitov ve Frýdku,
hřbitovy v Chlebovicích, v Lysůvkách, ve Skalici, v Lískovci evangelický a katolický hřbitov).
Statutární město Frýdek-Místek
zajišťuje údržbu těchto hřbitovů;
jedná se zejména o údržbu trávníků (jarní vyhrabání, kosení,
shrabání listí), zpevněných ploch
(čištění, zimní údržba), péči o
dřeviny (řezy dřevin, kácení,
výsadby nových dřevin, zálivka),
úklid, odvoz odpadů apod. Statutární město Frýdek-Místek investuje nemalé finanční prostředky
do oprav veřejných pohřebišť.

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

Panské
2015Nové Dvo- 2016
ry, další
vhodné
prostory
pro budoucí
roky

Zlepšení vzhledu veřejných pohře- veřejná
2016bišť a zachování piety daného místa. pohřebiště 2018
na
území
města Frýdku-Místku

18 000 000 Řeše- 2,5
ná
plocha
(ha)

Realizace
prostřednictvím FS

7 050 000 Zpráva Zpráva
(2 350 000
za obKč ročně)
dobí

Realizace
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Úprava stávajících sta- 3.8.2 OŽPaZ
novišť nádob na komunální odpad a budování
nových stanovišť

69

Výsadby dřevin

3.7.1 OŽPaZ

Úprava stanovišť nádob, tj. popelnic a kontejnerů určených na
směsný komunální odpad a
nádob na separovaný odpad,
umístěných na nevhodných
(nezpevněných) plochách, popř.
realizace nových stanovišť nádob. Na některých stanovištích
je nutné opravit zpevněnou
plochu pod nádobami, nebo je
nutné vybudovat případně rozšířit nové stanoviště nádob, které
dnes stojí na chodnících, v komunikacích, nebo dokonce na
nezpevněné ploše v trávě. Rovněž je nutné budovat nové stanoviště nádob v místech, kde v
současné době scházejí. Popelnice a kontejnery na komunální
odpad a nádoby na separovaný
sběr budou umístěny na vhodných plochách, občané k nim
budou mít lepší přístup, nebudou zasahovat do vozovky, zlepší
se manipulace při svozu a zlepší
se estetický vzhled města.
Výsadby nových dřevin (stromů
a keřů) do ploch veřejné zeleně
ve vlastnictví statutárního města
Frýdek-Místek na území celého
města a zajištění následné péče
o dřeviny (výchovné řezy, zálivka, hnojení apod.)

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

Vybraná
2016místa kon- 2018
tejnerových
stání
na
území města FrýdkuMístku.

Zlepšení životního prostředí v silně
urbanizovaném městě.

území města FrýdkuMístku

20162018

210 000 Počet
(70 000 Kč řešeročně) ných
opatření
(stanovišť)

5

1 500 000 Zpráva Zpráva
(500 000 Kč
za obročně)
dobí

Realizace

Realizace

47
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Oprava a rozšíření pří- 3.8.1 OŽPaZ
jezdových komunikací
Frýdecna skládku a na zařízení
ká
pro nakládání s odpady
skládka,
a.s.

71

Pořízení nových nádob 3.8.3 Frýdecna separovaný sběr
ká
skládka,
a.s.

Je nutné opravit příjezdové komunikace na skládku odpadů v
Panských Nových Dvorech a k
dotřiďovací lince v Lískovci. V
obou případech se jedná o místní komunikace ve správě statutárního města Frýdek-Místek a
jsou jedinými příjezdovými cestami k těmto zařízením. Tyto
komunikace zároveň využívají
občané města Frýdku-Místku
jako příjezdové cesty ke svým
domům a jsou v havarijním stavu. Komunikace na skládku by se
neměla pouze opravit, ale zároveň rozšířit (v souvislosti se
změnou zákona o odpadech
bude docházet k dotřídění odpadů v areálu skládky a ty budou
následně přepravovány k dalšímu využití, proto vzroste dopravní zátěž). Cílem je zajistit pro
statutární město Frýdek-Místek
možnost příjezdu na zařízení pro
nakládání s odpady, které město
Frýdek-Místek
využívá.
Ve
vyhodnocení:
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.
Ve městě Frýdek-Místek je nedostatečný počet nádob v přepočtu na jednoho obyvatele, a
proto jsou velké docházkové
vzdálenosti. Nákup nových nádob na tříděný odpad (zejména

Je nutné opravit příjezdové komuni- Panské
2016kace na skládku odpadů v Panských Nové Dvory 2018
Nových Dvorech a k dotřiďovací a Lískovec
lince v Lískovci. Cílová skupina obyvatelé města.

11 000 000
(v případě
opravy) až
po 30 000
000 Kč (v
případě
rozšíření
komunikace)

Projektová
dokumentace –
Zpracovaná PD,
stavební
povolení

Přidáním nádob na separovaný sběr Území měs- 2016dojde ke zvýšení množství vytřídě- ta Frýdku2018
ných odpadů, které bude možné Místku
dále využít. Cílová skupina - všichni
obyvatelé města. Kontejnery pořizuje společnost Frýdecká skládka a.s.,

540 000
(180 000 Kč
ročně Frýdecká
skládka,
a.s.)

Počet
nových
kontejnerů

Realizace
prostřednictvím FS

30

Realizace

48

na papír včetně nápojových město hradí pronájem. Případně se
kartónů, plasty a sklo).
některé kontejnery zapůjčí od společnosti EKO-KOM, a.s.
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Výstavba čerpací stanice
PHM

TS a.s.

Pro účely TS a.s. provést výstavbu čerpací stanice PHM

73

Výstavba skladu posypové soli

TS a.s.

Provést výstavbu skladu posypové soli pro možnost uložení cca 1
000 tun tohoto materiálu
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Bezpečná MŠ Beruška F- 3.2.4
M

Vybudování zábrany na chodníku, který je v těsné blízkosti
cesty (tepna pro sídliště Nad
Lipinou) a budovy MŠ Beruška FM, Nad Lipinou 2318. Zábrana by
měla být navržená tak, aby děti
nevybízela ke šplhání (např. na
způsob průlezky) a současně
zabránila vstupu do cesty. Ideální varianta je zábrana v podobě
průhledné plochy, aby i projíždějící řidiči jasně viděli, zda je za
zábranou dítě či nikoliv. Velikost
zábrany na délku 3 a 4 metry,
výška cca 1 metr (to by bylo již
ale na doporučení odborníků).
Kdyby se v lokalitě vystavěl i
retardér, bylo by pro bezpečnost
dětí učiněno zadosti.

Výstavbou vlastní čerpací stanice
docílit snížení pořizovacích nákladů
PHM a dále zvýšit efektivnost při
přejezdech v porovnání do stávající
čerpací stanice
Výstavba za účelem možnosti naskladnění posypové soli v letních
měsících, kdy pořizovací cena je
nejnižší. Nespornou výhodou dále
bude i dostupnost a tím i nižší náklady spojené s přejezdy, stejně jako
vyšší manévrovací schopnost v době
výkonu zimní údržby.
V exponované časy je místo nebezpečné z důvodu nepozornosti dětí či
jejich zákonných zástupců. Zejména
se jedná o čas, kdy se děti vyzvedávají z MŠ, čili mezi 14.15 – 16.00
hodinou. Řidiči často zapomínají na
možnost předvídaní - vběhnutí dítěte přímo z branky pod kola automobilu (chodník je široký cca 1,5m),
proto svou jízdu většinou nikterak
neomezují. Občas i zákonní zástupci
dětí nevyhodnotí situaci adekvátně
a chvilka nepozornosti může způsobit tragédii, které bych rád předešel
právě tímto projektovým záměrem.
Finanční náročnost zábrany vzhledem k prevenci rizika je minimální,
vyvažujeme-li to lidským životem.
Vybudování retardéru, který není
součástí „odhadu nákladů“, by jednoznačně pomohl k bezpečnosti
občanů všech věkových skupin.

ročně

Areál TS a.s. 2017

1 500 000 Počet
akcí

1

Realizace
prostřednictvím TS

Areál TS a.s. 2016

3 000 000 Počet
akcí

1

Realizace
prostřednictvím TS

Mateřská
2017
škola Beruška F-M,
Nad Lipinou
2318 – před
brankou
pro pěší
vstup do
areálu budovy.

Počet
akcí

1

Realizace

49
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Výstavba světelného
signalizačního zařízení
na křižovatce ulic Revoluční a ulice Míru

3.2.2 ODaSH

Výstavba světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulic
Revoluční a ulice Míru

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zlepšení výjezdu z ulice Míru.

76

Výstavba světelného
3.2.2 ODaSH
signalizačního zařízení
na křižovatce silnice I/56
a ulice Čelakovského

Výstavba světelného signalizačního zařízení na křižovatce silnice I/56 a ulice Čelakovského
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Revitalizace brownfields 3.1.1 IO

Vybudování technické infrastruktury v lokalitě Kasáren
Palkovice.

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zajištění bezpečného přecházení silnice s vysokou intenzitou
provozu. Zlepšení výjezdu vozidel z
ulice Čelakovského.
Zvýšení bezpečnosti při výjezdu
autobusů z autobusové točny.
Obnova zanedbaných (nevyužívaných) ploch, zvýšení zaměstnanosti.

78

Farmářova stezka a
prodejní trhy

3.1.4 ŽÚ

79

Rekonstrukce tř. T.G.M.

3.1.6 ODaSH

Pořádání prodejních trhů. Cílem
je rozvoj spolupráce, komunikace a součinnost se zemědělskými
podnikateli. V rámci podpory
regionální politiky dojde k posílení sociálních vazeb mezi místními výrobci a občany. Doprovodně s realizovanými akcemi je
třeba dobudovat infrastrukturu
(voda, elektrická energie). To
bude obnášet maximálně 500
tis. Kč.
Rekonstrukce tř. T.G.M. v úseku
od "Rubikovy" křižovatky po
křižovatku u magistrátu, celková
modernizace veřejného prostranství v centru Frýdku, modernizace vozovky, doplnění
mobiliáře, vybudování autobusových zálivů a zastávek. Realizace stavby se předpokládá za
horizontem roku 2015. Cílem

FrýdekMístek,
k.ú.Frýdek.
Křižovatka
ulic Revoluční a ulice
Míru
FrýdekMístek,
k.ú.Místek.
Křižovatka
silnice I/56
s ulicí Čelakovského
Kasárna
Palkovická

Zvýšení atraktivity historické části
Nám. Svoměsta prostřednictvím pořádání
body
společenských akcí, tematicky zaměřených akcí (velikonoce, advent),
včetně doprovodných kulturních
akcí.

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

0811/2016

4 mil.Kč

Počet
akcí

1

Realizace

0609/2016

5 mil.Kč

Počet
akcí

1

Realizace

20162018

20162018

třída T.G.M. 20172018

15 000 000 Plocha 8,4 ha
revitalizovaného
území
600 000 Zpráva Zpráva
za období

Realizace

Finanční
podpora
akce,
příprava
infrastruktury

30 000 000 Zpráva Zpraco- Realizace
vaná PD,
stavební
povolení

50

období řešeném tímto akčním
plánem bude příprava uvedené
akce a získání stavebního povolení.
80

Rekonstrukce prostranství ve Skalici

3.1.6 ODaSH

81

Revitalizace bytových
domů

3.1.7 IO

82

Podpora výstavby obchvatu města

3.2.1 vedení
města +
ODaSH

83

Průjezdnost města

3.2.2 ODaSH

84

Rozvoj cyklostezek,
cyklopruhů

3.2.3 ODaSH

85

Rekonstrukce komunikací na Nové Osadě

3.2.5 ODaSH

Rekonstrukce prostranství před Zlepšení prostředí v místní části.
hřbitovem vč. nových parkovacích míst. Provedena výstavba
parkovacích míst a rekonstrukce
prostoru před hřbitovem. K
realizaci zůstává rekonstrukce
obslužné komunikace a prostoru
před vstupem do kostela
Zateplení a výměna oken
Zlepšení fyzického stavu městského
bytového fondu, úspory energie.

Podpora urychlení výstavby
obchvatu města. Dokončení
procesu výkupů pozemků a dokončení přípravné fáze stavby.
Zlepšení dopravní průjezdnosti
městem. Realizace akcí zahrnutých v koncepčním dokumentu
města, který řeší průjezdnost
městem. Mělo by dojít k výstavbě světelného signalizačního
zařízení na křižovatce ulic Revoluční a ul.Míru. Rekonstrukcí by
mělo projít světelné signalizační
zařízení na křižovatce ulic Hlavní
a Ostravská.
Cyklistické zatraktivnění města,
propojení stávajících cyklostezek, propojení center.

Komplexní revitalizace ploch.
Akce rekonstrukce komunikací
na Nové Osadě je rozdělena do 7
etap. K realizaci zbývá již jen

Skalice

20162017

3 000 000 Rege- 100 m2
nerovaná
plocha

Realizace

20162018

Zpráva

Zpráva
za období

Realizace

20162018

Zpráva

Zpráva
za období

Obecná
podpora
města

20162017

10 000 000 Počet
řešených
křižovatek

2 upravené
křižovatky

Realizace

Území měs- 2016ta Frýdku2018
Místku

8 000 000 Délka
cyklostezek

2 km

Realizace

3 mil.Kč Plocha 1 ha

Realizace

Vhodné
lokality
(objekty) ve
SMFM
Omezení hluku a zplodin z aut ve
Území staměstě. Zlepšení dopravní obslužnos- tutárního
ti.
města Frýdku-Místku
Omezení hluku a zplodin z aut ve
Území staměstě. Zlepšení dopravní obslužnos- tutárního
ti.
města Frýdku-Místku

Problém s bezpečností při cykloturistické návštěvě nejvýznamnějších
kulturních památek města. Cyklostezka kolem řeky není propojena s
centrem Frýdku a bazilikou.
Zlepšení prostředí v lokalitě.

Nová Osada 20162017

51
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Rekonstrukce chodníků
a výstavba ve městě i
v okrajových částech

3.2.5 ODaSH

87

Oprava stěžejních dopravních uzlů ve městě

3.2.5 ODaSH

88

Rekonstrukce páteřní
komunikace K Sedlištím
(Lískovec)

3.2.5 ODaSH

89

Arboretum FrýdekMístek

3.7.2 IO

90

Rekonstrukce křižovatek 3.2.4 ODaSH
se světelným signalizačním zařízením

poslední etapa - konec ulice
P.Cingra
Chystané akce na nejbližší obdo- Zlepšení stavu veřejné infrastruktury Vybrané
bí: Lávka ul. Sadová, chodník ul. ve městě.
lokality ve
Horní - sídliště K Hájku, ul. ŠvaSMFM
binského, Husova, Vrchlického,
vnitroblok K Hájku, ul. Revoluční
- Růžový pahorek.
Realizace vybraných akcí (autostráda, most Malý Koloredov)
ve sledovaném období náleží do
kompetence Ředitelství silnic a
dálnic ČR. Chystaná akce Rubikovy křižovatky je plánována za
horizont roku 2015.
Realizace první etapy provedena
v roce 2015. V budoucnu by
mělo dojít k realizaci dalších
částí.

Zlepšení stavu veřejné infrastruktury Vybrané
ve městě.
lokality ve
SMFM

Výstavba nového parku se zvýšenou výchovně-vzdělávací
funkcí v prostoru mezi ulicemi
J.E.Purkyně, Na Bažinách,
I.J.Pešiny a U Nemocnice.

Lokalita je v zanedbaném stavu,
snaha zlepšit možnosti jejího využití
pro odpočinek obyvatel

Rekonstrukce křižovatek se světelným signalizačním zařízením
starších 15ti let. Jedná se o křižovatku Ulic JanáčkovaOstravská, BruzovskáT.G.Masaryka, Hlavní- Dobrovského

Zvyšování bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.

20162018

20162018

Zlepšení stavu veřejné infrastruktury K Sedlištím, 2016ve městě.
Lískovec
2018

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

20152016

20162018

50 000 000 Délka
realizovaných
komunikací
Zpráva

5 km
Realizace
komunikací

Zpráva
za období

Realizace

12 000 000 Délka 1,5 km
realizovaných
komunikací
20 000 000 Řeše- 2 ha
ná
plocha

Realizace

15 000 000 Počet
akcí

Realizace

3

Realizace
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Doplnění přechodů pro
chodce na vícepruhových komunikacích o
dopravní ostrůvky

3.2.4 ODaSH

92

Doplnění drobného
mobiliáře u cyklostezek
a cyklotras

3.2.3 ODaSH

93

Vybudování zabezpeče- 3.2.3 ODaSH
ných, zastřešených stání
pro kola

94

Rekonstrukce "Rubikovy" křižovatky

3.2.5 ODaSH

95

Výstavba parkovacích
míst

3.4.3 ODaSH

96

Instalace informačních
tabulí na vybrané zastávky městské hromadné dopravy

3.3.2 ODaSH

97

Rekonstrukce prostoru
kolem kulturního domu
ve Frýdku

3.1.6 ODaSH

Doplnění přechodů pro chodce
na vícepruhových komunikacích
o dopravní ostrůvky. Na ulici
Beskydská u křižovatky s ulicí
28.října, na ulici Bruzovská
Doplnění drobného mobiliáře
(stojany na kola, veřejné cyklopumpy…) podél cyklostezek a
cyklotras
Vybudování zabezpečených,
zastřešených stání po kola u
vlakového nádraží, autobusového nádraží, příp. dalších místech
Rekonstrukce mimoúrovňové
křižovatky tř. T.G.Masaryka se
silnicí I/48 (tzv. Rubikova křižovatka).
Rekonstrukce křižovatky nájezdových ramp, opěr a inženýrských sítí.
Výstavba nových parkovacích
míst na území města – ulice
Anenská, Švabinského, ČSA, 17.
listopadu, Jiráskova
Instalace elektronických informačních tabulí na vybrané autobusové zastávky MHD. Informační tabule týkající se jízdních
řádů městské hromadné dopravy, aktuálně reagující na případné změny oproti jízdnímu řádu
(zpoždění spojů)
Rekonstrukce veřejného prostoru kolem bývalého KD VP (zpevněné plochy, veřejná zeleň,
odvodnění, veřejné osvětlení)

Zvyšování bezpečnosti pěšího provozu.

FrýdekMístek

20162018

1 000 000 Počet
akcí

Podpora cyklistické dopravy

FrýdekMístek

20162017

500 tis.Kč Zpráva Zpráva
za období

Realizace

Podpora cyklistické dopravy

FrýdekMístek

20162017

600 tis.Kč Zpráva Zpráva
za období

Realizace

FrýdekMístek,
k.ú.Frýdek.
Křižovatka
tř.
T.G.Masary
ka a silnice
I/48
Reakce na zvyšující se počet vozidel, Frýdekřešení akutního nedostatku parkoMístek
vacích míst ve městě

20162018

36 mil.Kč Počet
akcí

1

Realizace

20162018

20 mil.Kč Počet
akcí

5

Realizace

Zlepšení informovanosti cestujících, Frýdekzvýšení atraktivity městské hromad- Místek
né dopravy

20162018

Stávající plocha s povrchem z litého
asfaltu je ve špatném stavu. Členění
plochy neodpovídá současným potřebám, Stávající odvodnění je nefunkční.

20162018

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, údržba majetku
města. Stávající mimoúrovňová
křižovatka je ve špatném stavu, což
potvrdily provedené mostní prohlídky

FrýdekMístek,
k.ú.Frýdek

2

2 mil.Kč Zpráva Zpráva
za období

10 mil.Kč Počet
akcí

1

Realizace

Realizace

Realizace
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Zřízení podnikatelského
centra

99

Zvýšení zájmu o technické obory

3.9.2 OÚRaSŘ, Vybudování prostor pro začínajíŽÚ
cí podnikatele, předávání zkušeností. Využití kapacit příspěvkových organizací (Knihovna, Národní dům).
Rozšířit využití Knihovny a Národního domu k předávání praktických zkušeností na vstupu i
průběhu podnikání v podnikatelském centru. V Byznys centru
podporovat komunikaci podnikatelů se samosprávou, ale i
mezi veřejnou správou a privátní
sférou, rozvíjet hospodářskou a
sociální soudružnosti v území, tj.
zejména partnerství v oblastech
místní iniciativy a víceúrovňové
správy (multilevel governance)
na téma zaměstnanost a zaměstnatelnost, konkurenceschopnost a atraktivní prostředí
(podnikatelské i fyzické).
3.9.2 OÚRaSŘ, Vybavení školních dílen a laboraŽÚ
toří přírodních věd 12 ZŠ zřizovaných městem, spolupráce se
zaměstnavateli, exkurze, marketing technických oborů a podpora profesních kvalifikací.

Malý počet nových MSP, tradice
zaměstnavatelského vztahu.
Podpora začínajících podnikatelů.

FrýdekMístek

20162018

Zpráva Zpráva
za období

Realizace

Zaměstnavatelé pociťují nedostatek
pracovních sil s technickým vzděláním. Zvýšení zájmu o technické
obory.

FrýdekMístek

20162018

Zpráva Zpráva
za období

Obecná
podpora
města
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