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1 Úvod 

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

V srpnu 2011 byl strategický plán rozvoje města (SPRM) dokončen a na 6. zasedání zastupitelstva 
města 5. 12. 2011 byl projednán a schválen. Na základě vytvořeného SPRM vznikly prováděcí 
dokumenty ke strategickému plánu – Akční plán 2012 – 2014 a Akční plán 2015 – 2016. Akční 
plány obsahují přehledy akcí, které město hodlá v daném časovém období realizovat. Akční plán 
2015 – 2016 byl zastupitelstvem města schválen v prosinci 2015. 

V průběhu realizace takového dokumentu je zapotřebí průběžně provádět zhodnocení, jak jsou 
jednotlivá opatření z dokumentu realizována, která opatření jsou už neadekvátní dané situaci, jaká 
opatření lze již z dokumentu vyřadit, nebo která je třeba přehodnotit. Proto bylo přistoupeno 
k posouzení nastavených opatření, resp. vyhodnocení plnění stanovených aktivit, které mají 
naplňovat jednotlivá opatření a cíle SPRM. 

 

 

2 Nastavení SPRM 

2.1. AKČNÍ PLÁN 

SPRM stanovuje hlavním nástrojem realizace strategického plánu tzv. Akční plán. Akční plán má 
být sestavován jako klouzavý dvou- až čtyřletý realizační dokument.  

Součástí Akčního plánu 2015 – 2016 jsou projekty, jejichž realizace byla plánována na léta 2015 
až 2018. Další návrhy projektů mohou vznikat v souladu s cíli strategického plánu průběžně, 
zejména v rámci činnosti města (zastupitelstva, komisí, odborů ap.), dále v rámci komunitních 
aktivit, jako reakce na nabízené dotační tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby. Aktuální akční 
plán obsahuje 99 projektových záměrů. 
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2.2. OBLASTI, PRIORITY A OPATŘENÍ SPRM 

Pro postižení hlavních strategických záměrů města byly stanoveny: 

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

 17 opatření 
 80 aktivit 

Strategický plán naplňuje v období 2015–2016 celkem 99 akcí zařazených v Akčním plánu.  

Přehled obsahové části SPRM  uvádí následující tabulka. 

Tabulka č. 1:  Přehled oblastí, opatření a aktivit 

Oblast 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

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

Aktivita 1.1.2   Infrastruktura pro rozvoj školství 

Aktivita 1.1.3   Rozvoj spolupráce na všech stupních vzdělávací soustavy 

Aktivita 1.1.4   Zefektivnění sítě škol ve městě 

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

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

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

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

Aktivita 1.2.4   Podpora rozvoje vodních sportů na přehradě Olešná 

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

Opatření 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita 1.3.1   Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě  

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

Aktivita 1.3.3   Rekonstrukce budov pro volný čas 

Aktivita 1.3.4   Rozvoj cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy) 

Aktivita 1.3.5   Výstavba multifunkční a sportovní haly Polárka 

Aktivita 1.3.6   Podpora spolkové a klubové činnosti 

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

Opatření 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 

Aktivita 1.4.1   Podpora kulturních akcí ve městě 

Aktivita 1.4.2   Přebudování kina Petra Bezruče na kulturní scénu  

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

Aktivita 1.4.4   Vybudování stálé divadelní scény  

Aktivita 1.4.5   Pořízení mobilního městského pódia 

Aktivita 1.4.6   Rekonstrukce Národního domu 
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Aktivita 1.4.7   
Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a 
kultury 

Opatření 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita 1.5.1   Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě 
Aktivita 1.5.2   Vytvoření marketingové značky statutárního města Frýdku-Místku 
Aktivita 1.5.3   Podpora mediálního obrazu města 
Aktivita 1.5.4   Zvýšení potenciálu využití areálu frýdeckého zámku a okolí 
Aktivita 1.5.5   Využití potenciálu umístění areálu „Olešná“ 
Aktivita 1.5.6   Podpora spolupráce s Moravskoslezským krajem v oblasti propagace cestovního 

ruchu Aktivita 1.5.7   Vytvoření atraktivních center ve městě 

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

 

Oblast 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

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

Aktivita 2.1.2   Podpora potřebných sociálních služeb 

Aktivita 2.1.3   Zvyšování kvality sociálních služeb 

Aktivita 2.1.4   Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 

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

Opatření 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

Aktivita 2.2.1   Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče 

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

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

Opatření 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

Aktivita 2.3.1   Rozvoj programů prevence kriminality 

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

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

Aktivita 2.3.4   Pokrytí rizikových lokalit a míst městským kamerovým systémem  

Aktivita 2.3.5   Rozvoj pultu centrální ochrany 
 

Oblast 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

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

Aktivita 3.1.1   Podpora rozvoje brownfields ve městě  

Aktivita 3.1.2   Systematizace a optimalizace poplatkové povinnosti podnikatelských subjektů  

Aktivita 3.1.3   Zkvalitnění služeb magistrátu města 

Aktivita 3.1.4   Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru 

Aktivita 3.1.5   Pořízení změny územního plánu v souladu se Strategickým plánem rozvoje  

Aktivita 3.1.6   Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 
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Aktivita 3.1.7   Infrastruktura pro bydlení 

Opatření 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita 3.2.1   Vybudování obchvatu města 

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

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

Aktivita 3.2.4   Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a chodnících 

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

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

Opatření 3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města 

Aktivita 3.3.1   Obnova vozidel pro městkou a příměstskou dopravu 

Aktivita 3.3.2   Zavedení moderního elektronického dopravně-informačního systému pro cestující 

Aktivita 3.3.3   Zavedení integrovaného dopravního systému FM a okolí  

Aktivita 3.3.4   Analýza a případná podpora vzniku městského dopravního podniku  

Opatření 3.4 Statická doprava ve městě  

Aktivita 3.4.1   Infrastruktura pro statickou dopravu (hlídaná parkoviště a parkovací domy) 

Aktivita 3.4.2   Řešení statické dopravy  

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

Opatření 3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury  

Aktivita 3.5.1   Vybudování metropolitní sítě 

Aktivita 3.5.2   Dobudování kanalizace ve městě vč. okrajových částí 

Aktivita 3.5.3   Systém monitoringu vodních toků 

Opatření 3.6 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže  

Aktivita 3.6.1   Čistota ovzduší 

Aktivita 3.6.2   Snižování hlukové zátěže  

Opatření 3.7 Veřejná zeleň ve městě 

Aktivita 3.7.1   Podpora regenerace veřejné zeleně 

Aktivita 3.7.2   Podpora vzniku regenerační zóny 

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

Opatření 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita 3.8.1   Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství  

Aktivita 3.8.2   Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve městě 

Aktivita 3.8.3   Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě  

Opatření 3.9 Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze 

Aktivita 3.9.1   Podpora chráněného a asistovaného zaměstnávání 

Aktivita 3.9.2   Podpora podnikatelských subjektů vytvářející nové pracovní příležitosti  

Aktivita 3.9.3   Podpora programů pracovní rehabilitace a vzdělávání 

Aktivita 3.9.4   Systémové zapojování osob ohrožených sociální exkluzí do realizace cílů a opatření 
strategie Frýdku-Místku 

Aktivita 3.9.5   Podpora politiky zaměstnanosti 
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3 Vyhodnocení akčního plánu 

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

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

 

Tabulka: Hodnotící škála a její barevné označení 

míra plnění popis 

splněno Přiřazeno záměrům, které měly charakter jednorázového plnění a 
byly do konce roku 2016 splněny. 

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

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

nesplněno Hodnocení záměrů, jejichž cíl nebyl naplněn. 

 

Graf: Míra plnění záměrů akčního plánu  

 

 

Ke konci roku 2016 lze z 99 záměrů 48 % označit jako splněno, příp. plněno průběžně. 30 % 
bylo do konce sledovaného období splněno částečně a 22 % bylo klasifikováno jako nesplněno.  

48%

30%

22%

splněno / plněno průběžně

splněno částečně

nesplněno
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Číslo Název 
Číslo 

opatření 
Gesční 

příslušnost Indikator Plnění 

 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 
1 Rekonstrukce vytápění v celém areálu ZŠ Frýdek - Místek, 1. máje 1 700 1.1.2 OŠKMaT, IO Počet akcí Splněno částečně 

2 Venkovní lezecká stěna 1.3.2  IO Počet akcí Splněno částečně 

3 
Nové dětské hřiště na ul. Míru 1.3.1 OŽPaZ Řešená plocha 

(m2) Splněno 

4 
Rekonstrukce budovy Městské knihovny Frýdek-Místek, p.o. – pobočka Místek, 
Hlavní 111 a 112, včetně Nové scény Vlast 

1.3.3 OŠKMaT, IO Počet akcí 
Splněno částečně 

5 Dny česko-polské a česko-slovenské kultury 1.3.7 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

6 Zvyšování úrovně vzdělávání 1.1.1 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

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

8 Bezpečná hřiště pro naše děti 1.1.2 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

9 
Zateplení a renovace škol ve Frýdku-Místku 1.1.2 IO Počet zateplených 

objektů Splněno 

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

11 Podpora vzdělanosti na všech úrovních 1.1.4 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

12 
Veřejná sportoviště 1.3.1 OŠKMaT Počet 

realizovaných akcí Splněno 

13 Skatepark 1.3.2 OŠKMaT Řešená plocha Splněno částečně 
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14 
Podpora projektu mládežnického  Centra sportu i Sportovního fondu 1.3.6 OŠKMaT Počet podpořených 

subjektů/ zpráva Plněno průběžně 

15 Podpora Domu včelařů 1.3.6 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

16 

Prázdniny ve městě 1.3.7 OŠKMaT Počet 
realizovaných akcí 
/ zpráva 

Plněno průběžně 

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

18 
Podpora kulturních akcí  1.4.1 OŠKMaT Počet podpořených 

akcí/ zpráva Plněno průběžně 

19 
Rekonstrukce kina Petra Bezruče 1.4.2 IO Projektová 

dokumentace Splněno částečně 

20 
Letní kino ve Frýdku-Místku 1.4.3 OŠKMaT Zpráva 

Plněno průběžně 

21 Florbalová hala 1.3.1 OŠKMaT Počet akcí Splněno 

22 Beachvolleyballový areál 1.3.1 OŠKMaT Počet akcí Splněno částečně 

23 Rozvoj aktivit Beskydského informačního centra 1.5.8 OÚRaSŘ Zpráva Plněno průběžně 

24 Rozvoj aktivit Euroregionu Beskydy 1.5.8 OÚRaSŘ Zpráva Plněno průběžně 

25 Vytvoření marketingové značky Frýdku-Místku 1.5.2 OÚRaSŘ vytvořená značka Splněno  

26 

Zviditelnění TOP atraktivit na příjezdových komunikacích do města Frýdku-
Místku 

1.5.1 OÚRaSŘ, ODaSH Počet cedulí nebo 
počet 
zviditelněných 
subjektů 

Splněno částečně 
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27 Připravit projekt na vybudování Frýdecko-Místeckých single trailů 1.5.1 OÚRaSŘ, IO Počet akcí Nesplněno 

28 Mariánské poutní místo Frýdek-Místek „cíl poutníků“ 1.5.1 BIC Zpráva Splněno částečně 

29 Informační centrum „Olešná“ 1.2.1 OÚRaSŘ Zpráva Splněno 

30 Doplnění orientačního systému na Olešné 1.5.5 OÚRaSŘ, ODaSH Počet akcí Splněno částečně 

31 Rekonstrukce a rozšíření kempu Olešná 1.2.1 Sportplex Počet akcí Splněno částečně 

32 Průvodce Frýdkem-Místkem, městem příběhů 1.5.3 BIC Zpráva Splněno částečně 

33 Elektrokola ve městě s propojením odpočinkových zón 1.5.1 OÚRaSŘ, IO Počet akcí Nesplněno 

34 AMERICAN CLASSIC CARS – trvalá expozice 1.5.1. OÚRaSŘ Zpráva Nesplněno 

35 Podpora vzniku a provozu  zooparku/faunaparku 1.3.3 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

36 Vznik slunících ploch u Ostravice 1.3.3 IO Počet akcí Nesplněno 

37 Rozvoj workoutových aktivit 1.3.1 IO Počet akcí Splněno částečně 

38 Rozvoj letiště Bahno 1.3.6 OSOM Počet akcí Splněno částečně 

39 Rekonstrukce Národního domu včetně zahrady 1.4.6 IO Počet akcí Nesplněno 

40 
Oplocení dětských hřišť 1.3.1 OŽPaZ Počet oplocených 

dětských hřišť Splněno částečně 

 Sociální služby a zdravotní péče 
41 Výměna oken na budově – Fibichova 469, Frýdek - Místek 2.1.2 OSS Počet akcí Nesplněno 

42 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Prostor, Kosťa, U-Kryt, Nezbeda)  2.1.1 OSS Počet podpořených 

osob Splněno částečně 
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43 
Projekt terénních a sociálních služeb ve městě 2.1.1 OSS Počet podpořených 

osob Plněno průběžně 

44 

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 Počet podpořených 
osob Plněno průběžně 

45 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Slezská diakonie) 2.1.1 OSS Počet podpořených 

rodin  Plněno průběžně 

46 
Středisko BETHEL a SÁRA Frýdek-Místek  2.1.1 OSS Počet podpořených 

osob Plněno průběžně 

47 
Dotační program na podporu a rozvoj sociálních služeb 2.1.2 OSS Počet podpořených 

služeb/subjektů Plněno průběžně 

48 

Monitoring projektů na podporu a rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit 2.1.3 OSS Počet 
monitorovaných 
projektů 

Plněno průběžně 

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

50 

Den zdraví a sociálních služeb  2.1.5 OSS Počet informačních 
akcí/počet 
informačních 
materiálů  

Plněno průběžně 

51 Pořízení přístrojového vybavení nemocnice 2.2.1 OSS Zpráva Plněno průběžně 

52 
Sociální rehabilitace 2.2.2 OSS Počet podpořených 

osob. Plněno průběžně 
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53 
Dotační program na podporu a rozvoj zdravotnictví 2.2.3 OSS Počet podpořených 

služeb/subjektů Plněno průběžně 

54 
Program prevence kriminality 2015 – 2016  2.3.1 MP Počet akcí/zpráva 

Splněno částečně 

55 
Projekt „Je to Tvoje šance“ 2.3.2 OSS Počet podpořených 

osob Splněno částečně 

56 
Projekty vycházející z přístupu Harm reduction (kontaktní a poradenské 
centrum Frýdek-Místek) 

2.3.3 OSS Počet podpořených 
osob Plněno průběžně 

57 
Projekty vycházející z přístupu Harm reduction (terénní program Frýdecko-
Místecko) 

2.3.3 OSS Počet podpořených 
osob Plněno průběžně 

58 Vznik Centra pro seniory 2.1.4 IO, OSOM, OSS Počet akcí Splněno částečně 

59 Vznik dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 2.2.1 vedení města Zpráva Splněno částečně 

60 Navýšení počtu strážníků MP 2.3.1 MP Zpráva Splněno částečně 

61 Rekonstrukce budovy LDN (Gaudium) 2.2.1 OSS Počet akcí Splněno  

 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí 

62 Kruhová křižovatka a nová silnice ve Frýdku 3.2.2 ODaSH Počet akcí Nesplněno 

63 
Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Pod Zámečkem v části Frýdek 3.2.4 ODaSH Počet akcí 

Splněno částečně 

64 
Den Země 3.7.3 OŽPaZ Počet účastníků 

Plněno průběžně 

65 
Obnova městského mobiliáře 3.1.6 OŽPaZ, ODaSH, 

OSOM 
Zpráva 

Plněno průběžně 
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66 
Rozšíření skládky odpadů, výběr prostoru pro novou skládku 3.8.1 Frýdecká skládka, 

a.s. 
Řešená plocha (ha) 

Splněno částečně 

67 
Údržba městských hřbitovů 3.1.6 OŽPaZ Zpráva 

Plněno průběžně 

68 

Úprava stávajících stanovišť nádob na komunální odpad a budování nových 
stanovišť 

3.8.2 OŽPaZ Počet řešených 
opatření 
(stanovišť) 

Splněno 

69 Výsadby dřevin 3.7.1 OŽPaZ Zpráva Plněno průběžně 

70 

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

3.8.1 Frýdecká skládka, 
a.s. 

Projektová 
dokumentace – 
Zpracovaná PD, 
stavební povolení 

Nesplněno 

71 
Pořízení nových nádob na separovaný sběr 3.8.3 Frýdecká skládka, 

a.s. 
Počet nových 
kontejnerů ročně Plněno průběžně 

72 Výstavba čerpací stanice PHM  TS a.s. Počet akcí Nesplněno 

73 Výstavba skladu posypové soli 
 

TS a.s. Počet akcí Splněno částečně 

74 Bezpečná MŠ Beruška F-M 3.2.4  ODaSH Počet akcí Nesplněno 

75 
Výstavba světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulic Revoluční a ulice 
Míru 

3.2.2 ODaSH Počet akcí 
Nesplněno 

76 
Výstavba světelného signalizačního zařízení na křižovatce silnice I/56 a ulice 
Čelakovského 

3.2.2 ODaSH Počet akcí 
Nesplněno 
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77 

Revitalizace brownfields 3.1.1 IO Plocha 
revitalizovaného 
území 

Nesplněno 

78 Farmářova stezka a prodejní trhy 3.1.4 ŽÚ Zpráva Plněno průběžně 

79 Rekonstrukce tř. T.G.M. 3.1.6 ODaSH Zpráva Nesplněno 

80 
Rekonstrukce prostranství ve Skalici 3.1.6 ODaSH Regenerovaná 

plocha Splněno částečně 

81 Revitalizace bytových domů 3.1.7 IO Zpráva Plněno průběžně 

82 
Podpora výstavby obchvatu města 3.2.1 vedení města + 

ODaSH 
Zpráva 

Plněno průběžně 

83 
Průjezdnost města 3.2.2 ODaSH Počet řešených 

křižovatek Nesplněno 

84 Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů 3.2.3 ODaSH Délka cyklostezek Splněno částečně 

85 Rekonstrukce komunikací na Nové Osadě 3.2.5 ODaSH Plocha Splněno částečně 

86 

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

Splněno 

87 Oprava stěžejních dopravních uzlů ve městě 3.2.5 ODaSH Zpráva Splněno částečně 

88 

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

Splněno částečně 
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89 Arboretum Frýdek-Místek 3.7.2 IO Řešená plocha Splněno 

90 Rekonstrukce křižovatek se světelným signalizačním zařízením 3.2.4 ODaSH Počet akcí Nesplněno 

91 
Doplnění přechodů pro chodce na vícepruhových komunikacích o dopravní 
ostrůvky 

3.2.4 ODaSH Počet akcí 
Splněno 

92 Doplnění drobného mobiliáře u cyklostezek a cyklotras 3.2.3 ODaSH Zpráva Nesplněno 

93 Vybudování zabezpečených, zastřešených stání pro kola 3.2.3 ODaSH Zpráva Nesplněno 

94 Rekonstrukce "Rubikovy" křižovatky 3.2.5 ODaSH Počet akcí Nesplněno 

95 Výstavba parkovacích míst 3.4.3 ODaSH Počet akcí Splněno částečně 

96 Instalace informačních tabulí na vybrané zastávky městské hromadné dopravy 3.3.2 ODaSH Zpráva Nesplněno 

97 Rekonstrukce prostoru kolem kulturního domu ve Frýdku 3.1.6 ODaSH Počet akcí Nesplněno 

98 Zřízení podnikatelského centra 3.9.2 OÚRaSŘ, ŽÚ Zpráva Nesplněno 

99 Zvýšení zájmu o technické obory 3.9.2 OÚRaSŘ, ŽÚ Zpráva Splněno částečně 
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4 Závěr 

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

Ke konci roku 2016 lze z 99 záměrů 48 % označit jako splněno, příp. plněno průběžně. 30 % 
bylo do konce sledovaného období splněno částečně a 22 % bylo klasifikováno jako 
nesplněno.  

Příčiny neplněných akcí: 

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

- omezené možnosti podpory ze státního rozpočtu a EU (nesoulad priorit města 
s podporovanými aktivitami EU); 

- přijetí rozhodnutí města. 
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5 Popis plnění jednotlivých aktivit SPRM 

 

Vyhodnocení záměru č. 1 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství  

 

Název záměru:  Rekonstrukce vytápění v celém areálu ZŠ Frýdek - Místek,  

 1. máje 1 700 

 

Komentář: Rekonstrukce vytápění v celém areálu ZŠ Frýdek – Místek byla 
zahrnuta do celkového projektu na zateplení budovy ZŠ Frýdek - 
Místek, 1. máje 1 700. Akce je v gesci investičního odboru SMFM. 
V roce 2015 a 2016 byla vypracovávána projektová dokumentace a 
realizace stavební akce se předpokládá v roce 2017. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT, IO 

 

Indikátor: zateplených objektů 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 2 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit  

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

 

Název záměru:   Venkovní lezecká stěna  

 

Komentář: Venkovní lezecká a boulderová stěna jsou navrženy v rámci 
Volnočasového areálu ve Frýdku-Místku (ve fázi studie) 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 3 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

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

 

Název záměru:   Nové dětské hřiště na ul. Míru  

 

Komentář: Výstavba nového dětského hřiště byla realizována na základě 
zpracované projektové dokumentace v roce 2016. Náklady na 
realizaci včetně projektové dokumentace činily 1 145 989,85 Kč.  

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 500 m2  

Stav plnění cíle:  500 m2 

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 4 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.3 Rekonstrukce budov pro volný čas 

 

Název záměru:   Rekonstrukce budovy Městské knihovny Frýdek-Místek, p.o. 
– pobočka Místek, Hlavní 111 a 112, včetně Nové scény 
Vlast  

 

Komentář: V roce 2016 proběhl pod vedením investičního odboru stavebně 
technický průzkum budovy Hlavní 111 a stanovil se požadovaný 
rozsah rekonstrukce. Probíhá zpracování projektové dokumentace 
pro rekonstrukci budovy Městské knihovny na ul. Hlavní 111 
v Místku.    

 

Odpovědnost: OŠKMaT, IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 5 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit tě 

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

 

Název záměru:   Dny česko-polské a česko-slovenské kultury  

 

Komentář: Spolupráce v kulturní oblasti mezi sousedními zeměmi se průběžně 
rozvíjí. Každoročně se setkáváme v rámci setkání partnerských 
měst, v rámci kulturního programu v průběhu akce. Kulturní 
vystoupení zájmových organizací v partnerských městech 
organizujeme v rámci přeshraniční spolupráce.  

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 6 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

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

 

Název záměru:   Zvyšování úrovně vzdělávání  

 

Komentář: V roce 2015 byla podána žádosti o dotaci z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Cestou vzájemného 
porozumění ve vzdělávání na území ORP Frýdek-Místek“ (celkové 
náklady 79 971,0 tis. Kč, požadovaná dotace 75 972,4 tis. Kč – 
inkluzivní vzdělávání ve 34 ZŠ a 38 MŠ, psychologové, asistenti…). 
Projekt nebyl ze strany poskytovatele podpořen.   

 Vzhledem k aktuálním podmínkám čerpání finančních prostředků z 
EU, SMFM souhrnný projekt nepodává, ale podporuje realizaci 
individuálních projektů s cílem zvyšování úrovně ve vzdělávání.   

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 7 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

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

 

Název záměru:   Podpora tříd pro nadané děti  

 

Komentář: Ve školním roce 2015-2016 byli žáci vzděláváni ve třídách pro 
nadané děti, do kterých byly vybírány školním psychologem 
v mateřských školách, jak tomu bylo i v letech předešlých. Žáci se 
vzdělávali v 5 ročnících. 

 S novým školním rokem 2016-2017 došlo na základní škole ČSA ke 
jmenování nového ředitele školy. Současně došlo k některým 
změnám v organizaci školy, které však neměly za cíl narušit 
vzdělávání žáků ve výběrových třídách. Žáci jsou nadále vyučování 
ve třídách se sníženým počtem žáků, významným počtem 
vzdělávacích aktivit v rámci volného času během pracovního týdne; 
současně jsou realizovány pro tyto žáky i aktivity ve dnech volna. 
Žáci se vzdělávají v 6 ročnících. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet žáků 

Cíl indikátoru: 50 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 8 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

Název záměru:   Bezpečná hřiště pro naše děti  

 

Komentář: V rámci obnovy dětských hřišť při MŠ v roce 2015 proběhlo 
vybudování přírodních zahrad při MŠ Mateřídouška F-M, J. Božana 
3141, MŠ Sněženka F-M, 8. pěšího pluku 821 a MŠ F-M, Josefa 
Myslivečka 1883. 

V roce 2016 SMFM podpořilo obnovu herních prvků v zahradách MŠ 
F-M, Anenská 656, MŠ Pohádka F-M, Třanovského 404 a MŠ Beruška 
F-M, Nad Lipinou 2318. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  Plněno průběžně  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně  
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Vyhodnocení záměru č. 9 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

Název záměru:   Zateplení a renovace škol ve Frýdku-Místku  

 

Komentář:  2015:  

                                        Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ J. z Poděbrad 3109 

                                        Úspory energie ve veřejných budovách – MŠ Gogolova 239 

                                       Úspory energie ve veřejných budovách – MŠ Anenská 656 

                                        ZŠ ČSA 570 – rekonstrukce elektro a datových sítí 

  

 2016: 

 ZŠ Lískovec - odkanalizování 

  

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet zateplených objektů 

Cíl indikátoru: 3 

Stav plnění cíle:  5   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 10 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.3 Rozvoj spolupráce na všech stupních vzdělávací soustavy 

 

Název záměru:   Spolupráce škol s partnery v rámci Euroregionu Beskydy  

 

Komentář: Jednotlivé školy v rámci města spolupracují, mají navázány kontakty 
se školami v rámci Euroregionu. Jejich spolupráce probíhá nezávisle 
na zřizovateli. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 11 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě 

Aktivita: 1.1.4 Zefektivnění sítě škol ve městě 

 

Název záměru:   Podpora vzdělanosti na všech úrovních  

 

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek podporuje vzdělávání dětí, mládeže 
i dospělých na všech úrovních, bez ohledu na zřizovatele. Zapojuje 
se do financování formou účelových příspěvků a dotačních titulů, 
napomáhá při realizaci požadavků zařízení. 

 Dochází k realizaci projektů, které řeší technický stav objektů a 
vzdělávací infrastruktury. Město podporuje školy v jejich 
vzdělávacích aktivitách a podporuje individuální projekty škol. 

  

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 12 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

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

 

Název záměru:   Veřejná sportoviště  

 

Komentář: V roce 2015 proběhla za podpory ROP celková rekonstrukce 9 
veřejných sportovišť v sídlištní zástavbě ve městě. V roce 2016 
proběhla rekonstrukce hřiště Foerstrova z prostředků SMFM. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT, IO 

 

Indikátor: Počet realizovaných akcí 

Cíl indikátoru: 10 

Stav plnění cíle:  10  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 13 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

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

 

Název záměru:   Skatepark  

 

Komentář: V roce 2015 byla zahájena příprava projektové dokumentace 
skateparku na ul. 18. října. Z důvodu petice občanů proti výstavbě 
skateparku byla příprava stavby zastavena. SMFM se intenzivně 
věnuje vyhledávání nové lokality ve městě a v této souvislosti 
nechalo zpracovat zátěžové studie vytipovaných nových lokalit pro 
umístění skateparku. Koncem roku 2016 byla lokalita vybrána. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT, IO 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru:  

Stav plnění cíle:  provedené studie 

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 14 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.6 Podpora spolkové a klubové činnosti 

 

Název záměru:   Podpora projektu mládežnického Centra sportu i 
Sportovního fondu  

 

Komentář:  V roce 2015 bylo z Centra sportu podpořeno 10 klubů a kroužky na 
ZŠ celkovou částkou ve výši 15 mil. Kč. Ze sportovního fondu bylo 
v roce 2015 podpořeno 34 sportovních organizací celkovou částkou 
ve výši 1,26 mil. Kč. 

 Od roku 2016 je Centrum sportu vedeno jako Mládežnický sport a je 
z něj nadále podpořeno 10 klubů a kroužky na ZŠ celkovou částkou 
ve výši 18,9 mil. Kč. Vznikem dotačních programů v roce 2016 zanikl 
sportovní fond a z dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve 
městě Frýdek-Místek v roce 2016“ bylo v roce 2016 podpořeno 33 
sportovních organizací celkovou částkou ve výši 1,26 mil. Kč. 

  

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet podpořených subjektů/zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 15 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.6 Podpora spolkové a klubové činnosti 

 

Název záměru:   Podpora Domu včelařů  

 

Komentář: Na roky 2015 a 2016 byla Domu včelařů na Fojtství v Chlebovicích 
poskytnuta finanční dotace na elektrickou energii ve výši 85 tis. Kč 
v roce 2015 i 2016. Příspěvek 45 tis. Kč na každý rok je poskytovaný 
na chod včelařského muzea a skanzenu. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 16 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

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

 

Název záměru:   Prázdniny ve městě  

 

Komentář: V letech 2015 a 2016 proběhly další ročníky akce Prázdniny ve 
městě. Obsahem je několik desítek akcí, které nabízejí pestrou náplň 
prázdnin  
ve městě pro děti a mládež (sportovní aktivity, dopoledne s hasiči, 
výtvarné dílny, hry, soutěže, výlety…). Akci zajištuje Středisko 
volného času Klíč ve spolupráci s dalšími subjekty, které se zabývají 
volným časem dětí a mládeže.  

 V roce 2015 se do realizace zapojilo 18 organizací, které připravily 
52 dílčích akcí. 

 V roce 2016 se do realizace zapojilo 21 organizací, které připravily 
52 dílčích akcí. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet realizovaných akcí / zpráva 

Cíl indikátoru: 40 akcí ročně 

Stav plnění cíle:  52 akcí ročně   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 17 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

Aktivita: 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě 

 

Název záměru:   Sweetsen fest – Frýdek-Místek sobě! 

 

Komentář: Pro léta 2015 a 2016 byly poskytnuty finanční dotace organizátorovi 
akce (spolek Pod Svícnem) 2015 – 200 tis. Kč, 2016 – 300 tis. Kč, 
spolupořadateli (ND F-M, p. o.) 2015 – 400 tis. Kč, 2016 – 400 tis. 
Kč. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 18 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

Aktivita: 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě 

 

Název záměru:  Podpora kulturních akcí  

 

Komentář: Mnohé kulturní akce konané na území města jinými organizátory 
jsou podporovány buď přímo z rozpočtu města nebo prostřednictvím 
dotace z Kulturního fondu statutárního města F-M (v roce 2015 
proběhlo cca 44 akcí - 4 přímo z rozpočtu města a 40 z financování 
KF), co činí 1 480 tis. Kč.  

 KF se v roce 2016 přejmenoval na dotační program „Podpora a 
rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdku-Místku“ (v roce 2016 
proběhlo cca 39 akcí - 6 přímo z rozpočtu města a 33 z financování 
DP PaRKA), co činí 2 170 tis. Kč. 

 Podpora kulturních akcí probíhá rovněž prostřednictvím činnosti 
Národního domu Frýdek-Místek, příspěvková organizace, který za 
podpory SMFM realizuje kulturní akce na území města a zajišťuje 
jejich propagaci prostřednictvím portálu kulturafm. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet podpořených akcí/zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 19 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

Aktivita:  1.4.2 Přebudování kina Petra Bezruče na kulturní scénu 

 

Název záměru:   Rekonstrukce kina Petra Bezruče 

 

Komentář:  V roce 2016 dokončena I. etapa – Příprava projektování a II. etapa - 
DNS  

 

Odpovědnost:  IO 

 

Indikátor:  Projektová dokumentace 

Cíl indikátoru:  Zpracovaná PD, stavební povolení 

Stav plnění cíle:  

  

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 20 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

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

 

Název záměru:   Letní kino ve Frýdku-Místku  

 

Komentář: V roce 2015 byla poskytnuta finanční dotace organizátorovi akce 
Společnost pro podporu a rozvoj kina Vlast, o.s., letní kino 
proběhlo ve dvou termínech. 

 V roce 2016 byla poskytnuta finanční dotace organizátorovi akce 
„Pod Svícnem  z.s.“ (o.s. Pod  Svícnem sloučeno se Společností pro 
podporu a rozvoj kina Vlast, o.s.). Letní kino proběhlo ve dvou 
termínech, týden v červnu, týden v srpnu.  

 Národní dům F-M, p. o. uvedl cyklus venkovních filmových projekcí 
v rámci akce „Letní scéna kina Vlast“, v každém roce 4 projekce. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 21 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

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

 

Název záměru: Florbalová hala  

 

Komentář: Na základě zpracované studie byla pro výstavbu florbalové haly 
vybrána lokalita při ZŠ Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku. Byla 
zpracována studie nové florbalové haly, která bude dále 
zpracována do projektové dokumentace. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT, IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1  

Stav plnění cíle:   zpracovaná studie 

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 22 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

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

 

Název záměru: Beachvolleyballový areál  

 

Komentář: Výstavba beachvolleyballového areálu je navržena v připravované 
rekreační zóně na ul. 28. října, jehož výstavba je navržena 
v následujícím období.  K definitivnímu rozhodnutí o umístění 
doposud nedošlo. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT, IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 23 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

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

 

Název záměru:   Rozvoj aktivit Beskydského informačního centra 

 

Komentář: Beskydské informační centrum na základě dotazníkového šetření 
sledovalo kvalitu a nabídku poskytovaných služeb. Na základě 
zjištění aktuálně přistoupilo k úpravám nabízeného turistického 
sortimentu, na přání zákazníka upravilo konkrétní služby, především 
byla zavedena platba kartou, znovu nastavena spolupráce s fy Rengl 
– sběrné místo pro shromažďování plakátů určených pro výlep ve 
městě. Informační centrum prošlo utajenou kontrolou tzv. mystery 
shoppingem s velmi pozitivním hodnocením. 

 Prioritně činnost BIC spočívá v poskytování informací klientům, ať 
již místním občanům, tak návštěvníkům města. Návštěvnost 
provozoven BIC v roce 2016 byla 43 tis. klientů, 98% tuzemských. 
Další stěžejní aktivitou je předprodej vstupenek na kulturní akce 
různých organizátorů. 

 E-marketing- průběžný rozvoj a aktualizace portálu www.visitfm.cz, 
s cílem zvýšení návštěvnosti F-M a okolí. Dle sezony aktualizovány 
další weby ve správě – www.lyzovanivbeskydech.cz, 
www.beskydskerekordy.cz www.fmnakole.cz, www.qrbeskydy.cz . 
Aktivní fcb prezentace; propojování www.visitfm.cz s poskytovateli 
služeb ve F-M. 

 Úspěšné venkovní eventy a produkty: Beskydské rekordy nově 
doplněné o minigastrofestival s názvem FM plný chutí; III.FM na 
kole;  

Průvodcovská služba: tematicky zaměřená na historii města. 
Plánované prohlídky (21). Uskutečnily se i prohlídky na objednávku, 
především větších skupin. Velmi úspěšný produkt Lysohorská nej a 
výstup s Lašským králem – prohlídky plánované a na objednávku, 
klientela především školy. 

Nově – zavedení mobilního informačního centra – sezónně – 
informační servis na kolech.  

Aktivní zapojení propagace F-M v rámci aktivit DM TO Beskydy-
Valašsko o.p.s., Krajské destinační společnosti Moravian Silesian 
Tourism s.r.o. a Moravskoslezského kraje. 
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Pravidelná kontrola čtyř cyklookruhů ve městě Frýdek-Místek, 
následné opravy navigačního systému a aktualizace doprovodného 
propagačního materiálu. 

Marketing - Ve spolupráci s destinační společností zajistilo BIC 
prezentaci města na vybraných výstavách a veletrzích v tuzemsku 
(4) a zahraničí (2). Průbězné TZ k aktivitám a akcím BIC. PR články 
v tematicky zaměřených médiích na podporu vnímání města F-M. 
Spolupráce na vzniku marketingové značky města F-M. 

BIC získalo finanční prostředky na podporu činnosti z dotace města 
F-M, MSK, Zájmového sdružení Frýdlantsko. Všechny aktivity plynule 
přecházejí do činnosti na rok 2017, kdy se BIC bude zaměřovat na 
podporu nové značky města F-M. 

 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 24 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

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

 

Název záměru:   Rozvoj aktivit Euroregionu Beskydy  

 

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

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

 - Přeshraniční spolupráce v BESKYDECH 

 - Cestovní ruch v Euroregionu Beskydy 

 - Budoucnost CZ-PL spolupráce v Euroregionu Beskydy 

 Region Beskydy společně se zahraničními partnery se účastní 
veletrhů cestovního ruchu (zejména v Polsku a na Slovensku), na 
kterých prezentuje region a jeho členské obce. Region Beskydy v 
rámci projektů vydává širokou škálu tematicky zaměřených 
propagačních materiálů, které dodává k distribuci na pobočky 
Beskydského informačního centra Frýdek-Místek a dále je distribuuje 
členskými obcemi Regionu Beskydy a v zahraničí prostřednictvím 
partnerů. U nejžádanějších materiálů zajišťuje Region Beskydy 
dotisk. Všechny materiály jsou zpracovávány tak, aby v nich byl 
věnován dostatek prostoru městu Frýdek-Místek. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 25 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.2 Vytvoření marketingové značky statutárního města Frýdku-
Místku 

 

Název záměru:   Vytvoření marketingové značky Frýdku-Místku  

 

Komentář: V roce 2016 proběhla veřejná soutěž, byl vybrán vítězný návrh 
autora Štěpána Holiče. Byl zpracován grafický manuál pro jeho 
použití, postupně se značka začíná používat. Probíhá aplikace značky 
na vizuální identitu městských organizací. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Vytvořená značka 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 26 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě 

 

Název záměru:  Zviditelnění TOP atraktivit na příjezdových komunikacích 
do města Frýdku-Místku  

 

Komentář OÚRaSŘ: Byla podána žádost o zařazení Basiliky minor Navštívení Panny Marie 
do seznamu kulturních a turistických cílů, které lze označit na 
dálnicích a rychlostních silnicích dle Metodického pokynu MD ČR. 
Zařazení bylo zamítnuto, hlavně s ohledem na nedostatečnou 
přístupnost do objektu. 

 

Komentář OÚRaSŘ: Průběžně plněno. Tam, kde to předpisy umožňovaly, byly umístěny 
informační tabule s lokálními cíli (např. zámek). Novelou zákona o 
pozemních komunikací je ale povolování „reklam“ podél pozemních 
komunikací mnohem složitější a zejména mimo souvisle zastavěné 
území (právě vjezdy do města) v podstatě nelze „reklamy“ 
umísťovat. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ, ODaSH 

 

Indikátor: Počet cedulí nebo počet zviditelněných subjektů  

Cíl indikátoru:  

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Částečně splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 27 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě 

 

Název záměru:   Připravit projekt na vybudování Frýdecko-Místeckých single 
trailů  

 

Komentář: Realizace zatím odložena. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ, IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1  

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 28 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě 

 

Název záměru:   Mariánské poutní místo Frýdek-Místek „cíl poutníků“ 

 

Komentář: Nabídka poutního místa baziliky minor Navštívení Panny Marie je 
v současné době nabízena turistům prostřednictvím organizovaných 
„Dnů s průvodcem“, kdy je možno, po dohodě s farností Frýdek, 
otevřít a zpřístupnit účastníkům kryptu. Tato nabídka je 
komunikována prostřednictvím www.visitfm.cz, 
www.beskydyportal.cz, www.severnimorava.travel a 
www.kudyznudy. Dále je komunikována organizovanými press a fam 
tripy ze strany destinační společnosti Beskydy-Valašsko.  Rozsáhlejší 
nabídka a marketing je odvislá od okamžiku, kdy bude krypta 
veřejnosti otevřená pravidelně.  

 

Odpovědnost: BIC 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Částečně splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 29 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

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

 

Název záměru:   Informační centrum „Olešná“ 

 

Komentář: Záměr umístění mobilního IC (dřevěný stánek) v rekreační zóně 
Olešná byl na základě informací a novinek z informačních center 
evropských měst přehodnocen. Jako efektivnější a využitelnější pro 
další léta byla vyhodnocena varianta jízdní kola. Byla zakoupena dvě 
jízdní kola, opatřena nosiči na propagační materiály.  Personál 
vybaven výraznými zelenými tričky s oficiálním značením 
informačního centra. Cíl přiblížit se informacemi návštěvníkům 
rekreační zóny Olešná je takto naplněn a nejen ten. Na kolech se 
bude moci personál informačního centra pohybovat i v jiných 
lokalitách města Frýdku-Místku, např. v okolí frýdeckého zámku, kde 
se očekává turistická návštěvnost. Mobilitou jsme schopni 
operativně informovat občany o akcích konaných ve Frýdku-Místku, 
oslovit je na každém místě ve městě. Projekt byl spuštěn na sklonku 
letní sezony 2016, zaznamenány jsou pozitivní ohlasy oslovených. 
Co je hodně důležité, přináší nám i zpětnou vazbu návštěvníka, jak 
se mu ve městě líbí nebo naopak. V roce 2017 jsme připraveni 
vyrazit i mimo město, do Beskyd a oslovit jejich návštěvníky.  

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 30 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.5 Využití potenciálu umístění areálu „Olešná“ 

 

Název záměru:   Doplnění orientačního systému na Olešné  

 

Komentář: V roce 2016 byly vytipována 4 místa okolo přehrady Olešná pro 
umístění orientačních tabulí. Vzhledem k tomu, že ani jeden 
z pozemků není ve vlastnictví města, bylo nejprve nutno jednat 
s vlastníky uzavřít s nimi smlouvy. Realizace proběhne v roce 2017. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ, ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 31 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

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

 

Název záměru:   Rekonstrukce a rozšíření kempu Olešná 

 

Komentář: K naplnění záměru došlo pouze částečně. Byla provedena 
rekonstrukce sprch v autokempu, rozšíření jejich kapacity. V roce 
2017 bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení na pláži, které 
je již několik let mimo provoz. Rekonstrukce je přímo závislá na 
investiční dotaci. Od výstavby apartmánů se, pro jejich nulovou 
ekonomickou návratnost, ustoupilo. 

 

Odpovědnost: Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. 

 

 

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 32 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.3 Podpora mediálního obrazu města 

 

Název záměru:   Průvodce Frýdkem-Místkem, městem příběhů  

 

Komentář: Jsou připraveny textové podklady jednotlivých subjektů, zapojených 
do návrhu produktu. V roce 2017 bude realizováno zpracování 
tištěného letáku v souladu s grafickým layoutem města Frýdku-
Místku, na který se čekalo. Následně budou probíhat další kroky ke 
zviditelnění nabídky. 

 

Odpovědnost: BIC 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 33 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě 

 

Název záměru:   Elektrokola ve městě s propojením odpočinkových zón  

 

Komentář: Realizace zatím odložena, bude provedena analýza prostředí, zda je 
FM a jeho provoz k realizaci vhodný, provede se cenový odhad na 
realizaci, dle analýzy se rozhodne, zda bude možné projekt 
realizovat. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ, IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0 

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 34 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě 

 

Název záměru:   AMERICAN CLASSIC CARS – trvalá expozice  

 

Komentář: Expozice prozatím přemístěna do Ostravy na Černou louku. Platí 
možnost tuto originální expozici přemístit do F-M, letní návštěvnost 
je cca 15 tis. osob. Probíhá hledání vhodných prostor (např. budovy 
Slezanu). 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 35 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.3 Rekonstrukce budov pro volný čas 

 

Název záměru:   Podpora vzniku a provozu  zooparku/faunaparku  

 

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek podporuje vizi vzniku, respektive 
obnovy původního zooparku, který se v letech 1960-1976 nacházel 
v areálu ředitelství Slezanu na ul. Na Příkopě ve Frýdku-Místku, a 
také obnovu reprezentativního parku. Pozemky zájmového území 
nejsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. V roce 2013 
byla založena iniciativa Spolek pro Faunapark Frýdek-Místek, která 
si klade za cíl zachránit park a znovuobnovit i malý zookoutek. 
Statutární město Frýdek-Místek uzavřelo dne 22. 1. 2016 se 
společnostmi SLEZAN Frýdek-Místek a.s. a TEXTIL INVEST GROUP 
a.s. Memorandum o spolupráci, jehož součástí je v rámci oblasti č. 
2, areál ředitelství SLEZAN vč. pozemků parku, podpora 
zooparku/faunaparku. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 36 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.3 Rekonstrukce budov pro volný čas 

 

Název záměru:   Vznik slunících ploch u Ostravice  

 

Komentář: záměr nebyl realizován  

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 37 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

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

 

Název záměru:   Rozvoj workoutových aktivit 

 

Komentář: Workout a parkout navržen v rámci Volnočasového areálu ve 
Frýdku-Místku (ve fázi studie) 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 38 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.6 Podpora spolkové a klubové činnosti 

 

Název záměru:   Rozvoj letiště Bahno  

 

Komentář: SMFM uzavřelo v roce 2014 celkem 4 kupní smlouvy, na základě 
kterých nabylo do svého vlastnictví pozemky v k.ú. Místek o celkové 
výměře 34.680 m2. 

 

Odpovědnost: OSOM 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 39 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

Aktivita: 1.4.6 Rekonstrukce Národního domu 

 

Název záměru:   Rekonstrukce Národního domu včetně zahrady 

 

Komentář: záměr nebyl realizován  

 

 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru:  1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 40 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

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

 

Název záměru:   Oplocení dětských hřišť  

 

Komentář: Odbor životního prostředí a zemědělství v roce 2016 vytipoval 
realizaci oplocení u pěti stávajících dětských hřišť. Vytipovaná dětská 
hřiště s popisem požadavků na provedení byla v souvislosti 
s organizačními změnami Magistrátu města Frýdku-Místku předána 
investičnímu odboru k zajištění realizace. Výstavba oplocení u 
stávajících dětských hřišť je náročná na přípravu z důvodu nutnosti 
vyřešení kolizních míst budoucího oplocení se stávajícími vzrostlými 
stromy, které podléhají ochraně dle zákona o ochraně přírody a 
krajiny, dále se stávajícími chodníky a inženýrskými sítěmi. Výstavba 
oplocení vyžaduje vydání územního souhlasu, který byl vydán až 
koncem roku 2016 po vyřešení kolizních míst. U jednoho dětského 
hřiště bylo nutno smluvně dořešit umístění oplocení do ochranného 
pásma kanalizace. Z důvodu již nepříznivých klimatických podmínek 
byla výstavba oplocení přesunuta do první poloviny roku 2017.  

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

Indikátor: Počet oplocených dětských hřišť 

Cíl indikátoru:  

Stav plnění cíle:  Realizace oplocení přesunuta do roku 2017.   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 41 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb 

 

Název záměru:   Výměna oken na budově – Fibichova 469, Frýdek - Místek  

 

Komentář: Podána žádost, zatím nerealizováno. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 42 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

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

 

Název záměru:   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Prostor, Kosťa, U-
Kryt, Nezbeda)  

Komentář: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určena dětem a 
mládeži, které tráví svůj čas neorganizovaně, v partě nebo na ulici. 
Zásadní význam těchto klubů je v jejich poradenské a preventivní 
činnosti a zajištění chráněného prostoru pro děti a dospívající.  

 V letech 2015–2016 realizovala záměr nízkoprahová zařízení Klub 
Nezbeda (Charita), Klub U-kryt (Filadelfie), Klub Kosťa a Klub 
Prostor (oba SMFM).  

 Dosažený stav monitorovacího indikátoru za rok 2015 je celkem 470 
osob, dosažený stav monitorovacího indikátoru za rok 2016 je 
celkem 436 osob. 

   

 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru: 550 osob ročně 

Stav plnění cíle:  470, 436 osob 

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 43 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

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

 

Název záměru:   Projekt terénních a sociálních služeb ve městě  

Komentář:  V roce 2015 záměr realizovalo SMFM, odbor sociálních služeb - 
projekt na podporu terénní práce, jehož cílem je snižování segregace 
romské komunity ve F-M (poradenství zadluženým rodinám, 
Romipen 2015, preventivní pásmo Záření 2015, letní aktivizační 
pobyt Cesta z města 2015, dětský den 2015). Dosažený stav 
monitorovacího indikátoru v roce 2015 byl 255 podpořených osob. 

 V roce 2016 záměr realizovalo SMFM, odbor sociálních služeb - 
projekt na podporu terénní práce, jehož cílem je snižování segregace 
romské komunity ve F-M (poradenství zadluženým rodinám, 
Romipen 2016, preventivní pásmo Záření 2016, letní aktivizační 
pobyt Cesta z města 2016, dětský den 2016). Dosažený stav 
monitorovacího indikátoru v roce 2015 byl 260 podpořených osob. 

 

  

  

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru: 200 ročně 

Stav plnění cíle:  255, 260 osob 

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 44 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

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

 

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

  

Komentář: V Centru odlehčovacích služeb došlo během září 2016 ke změnám 
názvů – na Charitní odlehčovací služba a Charitní týdenní stacionář. 
Byla prodloužena doba poskytování služby charitního týdenního 
stacionáře a to od pondělí 8.00 hod. do pátku do 16.00 hod. 

 V roce 2015 byla poskytnuta odlehčovací služba 93 uživatelům a 3 
uživatelé využili služeb týdenního stacionáře, tj. celkem 96 uživatelů. 

 V roce 2016 byla poskytnuta odlehčovací služba 104 uživatelům a 
charitní týdenní stacionář využilo 5 uživatelů, tj. celkem 109 
uživatelů.  

 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru: 15 podpořených klientů ročně 

Stav plnění cíle:  96, 109 klientů   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 

 

 



 

 

 

 

62 

 

Vyhodnocení záměru č. 45 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

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

 

Název záměru:   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Slezská 
diakonie) 

Komentář:  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popř. 
ambulantní služby poskytované rodinám s dítětem, jehož vývoj je 
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, 
kterou rodiče sami bez pomoci nedokáží překonat. Služba je 
poskytována osamělým rodičům s dětmi, rodinám s obtížně 
vychovatelným dítětem a sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi. 
Záměr realizuje Slezská diakonie. 

 V roce 2015 byl dosažený stav monitorovacího indikátoru 54 rodin 
v terénní službě a 14 osob ambulantně, tj. celkem 68 rodin. 

 V roce 2016 byl dosažený stav monitorovacího indikátoru 62 rodin 
v terénní službě a 56 osob ambulantně, tj. celkem 118 rodin. 

 

  

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených rodin 

Cíl indikátoru: 60 ročně 

Stav plnění cíle:  68, 118 podpořených rodin   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 46 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

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

 

Název záměru:   Středisko BETHEL a SÁRA Frýdek-Místek 

Komentář: Sociální služby osobám bez přístřeší jsou zajišťovány 
prostřednictvím pobytových služeb v azylových domech. Služba 
zahrnuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
ubytování a pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. Záměr realizuje Slezská diakonie. 

  V roce 2015 bylo podpořených osob celkem 572. Z toho: 
BETHEL:  - azylový dům–73osob 
                - noclehárna – 115 osob  
                - nízkoprahové denní centrum – 180 osob 
                - terénní program – 113 osob 

 SÁRA:  - azylový dům pro ženy – 19 osob 
              - azylový dům pro matky s dětmi – 45 osob (19 matek a 
26 dětí) 
            - sociální rehabilitace – 13 osob 
              - noclehárna pro ženy – 14 osob 

  V roce 2016 bylo podpořených osob celkem 649. Z toho: 

 BETHEL:  - azylový dům – 76 osob 
             - noclehárna – 86 osob  
           - nízkoprahové denní centrum – 159 osob 
              - terénní program – 212 osob 

 SÁRA:  - azylový dům pro ženy – 30 osob 
           - azylový dům pro matky s dětmi – 51 osob (19 matek a 
32 dětí) 
                - sociální rehabilitace – 14 osob 
                - noclehárna pro ženy – 21 osob 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru: 500 ročně 
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Stav plnění cíle:  572, 649 podpořených osob    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 47 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb 

 

Název záměru:   Dotační program na podporu a rozvoj sociálních služeb  

Komentář:  Dotace z rozpočtu města jsou rozdělovány mezi jednotlivé 
poskytovatele sociálních služeb, splňující podmínky registrace 
sociálních služeb, na takové služby, které občané obce potřebují, a 
které jsou součástí komunitního plánování. 

                                       V roce 2015 bylo celkově podpořeno částkou Kč 48 projektů (23 
subjektů) částkou 7 mil. Kč. 

 V roce 2016 bylo podpořeno 54 projektů (28 subjektů) v celkové 
částce 9.255.000 Kč. 

 

  

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených služeb/subjektů  

Cíl indikátoru:  

Stav plnění cíle:  23, 28 podpořených subjektů  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 48 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.3 Zvyšování kvality sociálních služeb 

 

Název záměru:   Monitoring projektů na podporu a rozvoj sociálních služeb a 
souvisejících aktivit  

 

Komentář: Monitoring probíhal za účelem zjištění dostupných informací o 
způsobu poskytování dané sociální služby nebo související aktivity 
dle poskytnuté dotace. Monitorování probíhalo v sídlech příjemců 
dotací. 

                                       Monitoring slouží k ověření poskytování sociální služby nebo 
související aktivity v souladu s projektem, na který byla poskytnuta 
dotace, a k detailnějšímu poznání fungování služby v praxi.  

                                       Výsledky monitoringu slouží jako podklad při hodnocení žádosti 
o dotace.  

 V roce 2015 bylo monitorovány 3 projektů. 

 V roce 2016 bylo monitorováno 14 projektů.  

 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet monitorovaných projektů 

Cíl indikátoru:   

Stav plnění cíle:  3, 14 subjektů  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 49 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 

 

Název záměru:   Projekt sociální prevence rizikového chování dětí a mládeže  

Komentář: Preventivní opatření, realizovaná v souvislosti s cíli komunitního 
plánu, jsou zajišťována státními i nestátními organizacemi, které na 
plnění těchto cílů participují. V projektu jsou zapojeny mimo jiné 
Centrum nové naděje, o.s., Městská policie, Policie České republiky, 
Probační a mediační služba, Renarkon, o.p.s, Pedagogicko-
psychologická poradna, oddělení sociální prevence Odboru 
sociálních služeb MMFM, oddělení sociálně právní ochrany dětí 
Odboru sociální péče MMFM.  

 V roce 2015 a 2016 byl realizován motivačně vzdělávací letní tábor 
pro děti ze sociálně slabších rodin (realizovala Městská policie, Odbor 
sociálních věcí a Odbor sociální péče z Městského fondu prevence 
kriminality. Akce se uskutečnila v srpnu 2015, zúčastnilo se jí 24 dětí 
a 6 vedoucích.  

 V roce 2015 i v roce 2016 byly realizované projekty, „Asistent 
prevence kriminality, Motivačně vzdělávací letní tábor pro děti, 
Putovní pohár pro děti, Je to Tvoje šance, KOMPAS, Rebelfest 2015, 
Mám problém - pomůže mi REBEL, Fotbalový tým, Komiks ve FM, 
Panda, Výlety, Dětský den s SCHÄFER SCHOOL a Nový život“. V roce 
2016 přibyly projekty, Barevnosti k jednotě, pobyty Nezbeda, Výlety 
Pramínek, Rebel active day, Věda hrou a Společnou komunikaci proti 
kriminalitě. 

 

  

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru:   

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 50 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

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

 

Název záměru:   Den zdraví a sociálních služeb  

Komentář: Cílem Dne zdraví a sociálních služeb je zajištění předávání informací 
mezi poskytovateli sociálních služeb a vytvoření uceleného přehledu 
o nabídce služeb a informovanost laické i odborné veřejnosti. 
Akce proběhla 24. 9. 2015, bylo provedeno vyhodnocení ankety pro 
návštěvníky. Akce se zúčastnilo cca 600 návštěvníků.   

 Den zdraví a sociálních služeb proběhl také dne 22. 9. 2016, počet 
účastníků cca 500.  

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet informačních akcí/počet informačních materiálů 

Cíl indikátoru: 1 akce ročně 

Stav plnění cíle:  1 akce  

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 51 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

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

 

Název záměru:   Pořízení přístrojového vybavení nemocnice  

Komentář: V roce 2014 byla s Nemocnicí ve Frýdku-Místku, p. o., uzavřena 
Smlouva o spolupráci na projektu s názvem „Pomáháme Vám se 
uzdravit“. Cílem projektu je zlepšení a zkvalitnění podmínek léčebné 
a rehabilitační péče pro ambulantní a hospitalizované pacienty 
Nemocnice. Město se mimo jiné zavázalo každoročně přispívat 
Nemocnici ve Frýdku-Místku částku minimálně 1 mil. Kč na pořízení 
prostředků zdravotnické techniky. 

 V roce 2015 byla Nemocnice podpořena investiční dotací ve výši 
Kč 1.000.000,- na nákup pacientského překládacího zařízení. 

 V roce 2016 Nemocnice obdržela investiční dotaci na zakoupení 
nových přístrojů a pomůcek k dovybavení gynekologicko-porodního 
oddělení ve výši Kč 1.200.000,- a dotaci ve výši Kč 280.000,- na 
zakoupení přístrojů zdravotnické techniky pro lůžkové oddělení 
dlouhodobé následné péče. 

 

 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 52 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

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

 

Název záměru:    Sociální rehabilitace  

Komentář:  Služba sociální rehabilitace je ve Frýdku-Místku realizována 
sdružením Kafira, o. s., a středisko Slezské diakonie RÚT.  

Cílem sociální rehabilitace sdružení Kafira byla především podpora 
uživatelů služby při získávání jejich maximální možné míry 
samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhé osoby, 
a při jejich začleňování do společnosti a na trh práce, a to nácvikem 
nových nebo specifických dovedností potřebných pro zvládání 
každodenních činností, pomocí při kompenzaci sníženého zrakového 
vnímání pomůckami nebo stimulací dalších smyslů, realizací 
vzdělávacích, výchovných a aktivizačních činností, podporou 
pracovního začlenění stojící na principech podporovaného 
zaměstnávání, a řešením nepříznivých sociálních či jiných situací 
souvisejících s uplatňováním práv a oprávněných zájmů. Uživateli 
služby mohou být děti od 7 let, dospělí a senioři bez omezení věku, 
se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením s přidruženým 
jiným druhem postižení, nemocí, vadou nebo poruchou.  

 Středisko Slezské diakonie RÚT naplňuje vizi, že lidé s postižením 
mají právo na takovou podporu, aby mohli žít běžný život a být 
součástí společnosti. Služba je poskytována zejména lidem 
s mentálním postižením včetně tzv. podporovaného zaměstnávání, 
kdy jsou klienti začleňováni na otevřený trh práce. Služba byla 
realizována jak ambulantní, tak zejména terénní formou.       

 Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob: 

 Počet podpořených osob za rok 2015: 35  

 Z toho: Kafira – 19 osob, RÚT – 16 osob 

 Počet podpořených osob za rok 2016: 46 

 Z toho: Kafira – 26 osob, RÚT – 20 osob. 
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Cíl indikátoru: 35 osob ročně 

Stav plnění cíle:  35, 46 osob   

 

Plnění ukazatele:  Plněno průběžně  
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Vyhodnocení záměru č. 53 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

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

 

Název záměru:   Dotační program na podporu a rozvoj zdravotnictví  

Komentář:  V roce 2014 proběhla realizace Programu na podporu projektů 
v oblasti zdravotnictví. Ten byl ukončen, následně bylo provedeno 
vyúčtování. Dosažený stav monitorovacího indikátoru byl v roce 
2014 14 zúčastněných subjektů a 22 realizovaných projektů. 
Podpořeny byly záměry neziskových organizací, nemocnice a dalších 
organizací poskytujících služby v oblasti zdravotní péče. Celkový 
objem finančních podpor v roce 2014 dosáhl 800 tis. Kč. 

 V roce 2015 bylo podpořeno 13 subjektů (23 projektů) v celkové výši 
800 tis. Kč. 

 V roce 2016 bylo podpořeno 10 subjektů (17 projektů) v celkové výši 
800 tis. Kč. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených služeb/subjektů 

Cíl indikátoru:  

Stav plnění cíle:  13, 10 subjektů 

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

73 

 

Vyhodnocení záměru č. 54 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

Aktivita: 2.3.1 Rozvoj programů prevence kriminality 

 

Název záměru:   Program prevence kriminality 2015 – 2016  

 

Komentář: V roce 2015 bylo požádáno o podporu na 7 akcí v celkovém objemu 
650.740,- Kč (podíl města činil 181.740,- Kč, zbytek financován z 
kapitoly MVČR 473.000,- Kč). Tyto plánované akce byly splněny, 
Asistent prevence kriminality, Seniorská akademie, Rodičovská 
abeceda, Kompas, Forenzní značení jízdních kol. Podpořen nebyl 
Motivačně vzdělávací tábor pro děti a Aktivizační letní tábor. 

 V roce 2016 bylo žádáno o podporu 6 akcí v celkovém objemu 
820.000,- Kč (podíl města 119.000,- Kč, MVČR 702.000,- Kč). Byly 
podpořeny pouze 4 akce v objemu 616.000,- Kč (Asistent prevence 
kriminality, Vzdělávání pro prevenci – práce s rizikovou mládeží, 
Rodičovská abeceda, Kompas).  

 

 

Odpovědnost: MP 

 

Indikátor: Počet akcí/zpráva 

Cíl indikátoru:  

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 55 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

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

 

Název záměru:   Projekt „Je to Tvoje šance“ 

Komentář:  Záměrem projektu „Je to TVOJE šance“ je podpořit cílovou skupinu 
ke zlepšení či nápravě vztahů v rodině a ve škole, motivovat ke 
změně chování směrem k abstinenci od návykových látek a pomoc 
při hledání jiných alternativ k životu s drogou. Cílovou skupinu tvoří 
děti a mladiství města Frýdek-Místek od 13 do 18 let, u nichž je 
indikován problém s návykovými látkami, přičemž k nápravě nedošlo 
domluvou ze strany pracovníků sociálního poradenství pro mládež 
odboru sociální péče a nejsou vhodní do indikované skupiny.  

Projekt byl v roce 2015 podpořen z Fondu prevence kriminality 
Statutárního města Frýdek-Místek částkou 36.000 Kč. V tomto roce 
bylo v projektu zařazeno 5 klientů. 

Projekt byl ukončen a od roku 2016 již není realizován. 

 

  

Odpovědnost: OSS 

 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru: 10 osob ročně 

Stav plnění cíle:   5, 0 osob  

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 56 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

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

 

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

Komentář:  Označením Harm reduction jsou míněny přístupy snižování či 
minimalizace poškození drogami u osob, které v současné době 
drogy užívají a nechtějí toto užívání ukončit. Cílem přístupu harm 
reduction je zlepšení zdravotního, sociálního a psychického stavu 
uživatelů drog a ochrana společnosti před rizikem šíření infekčních 
nemocí. 

 Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2015 bylo 400 
podpořených osob. 

 Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2016 bylo 424 
podpořených osob. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru:  

Stav plnění cíle:  400, 424 osob   

 

 

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 57 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

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

 

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

 

Komentář: Označením Harm reduction jsou míněny přístupy snižování či 
minimalizace poškození drogami u osob, které v současné době 
drogy užívají a nechtějí toto užívání ukončit. Cílem přístupu harm 
reduction je zlepšení zdravotního, sociálního a psychického stavu 
uživatelů drog a ochrana společnosti před rizikem šíření infekčních 
nemocí. 

 Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2015 bylo 7 
podpořených osob. 

 Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2016 bylo 23 
podpořených osob. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet podpořených osob 

Cíl indikátoru:  

Stav plnění cíle:  7, 23 osob   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 58 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 

 

Název záměru:   Vznik Centra pro seniory 

 

Komentář:  Byl proveden stavebně technický průzkum objektu na ulici Pionýrů 
752 a byl odsouhlasen návrh studie novostavby. Projektová 
dokumentace v roce 2017, předpoklad realizace akce 2017/2018. 

 

 

Odpovědnost: IO, OSOM, OSS 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně  
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Vyhodnocení záměru č. 59 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

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

 

Název záměru:   Vznik dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče  

 

Komentář: Koncepce pro vytvoření pracoviště je zpracována, probíhají jednání 
s pojišťovnami a výběrová řízení na Ministerstvu zdravotnictví. 

 

Odpovědnost: vedení města 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 60 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

Aktivita: 2.3.1 Rozvoj programů prevence kriminality 

 

Název záměru:   Navýšení počtu strážníků MP 

 

Komentář: I přes intenzivní náborovou kampaň v průběhu let 2015 a 2016 se 
nepodařilo navýšit počty zaměstnanců na plánovaných 75 
zaměstnanců. Z původních 58 zaměstnanců k 31.12.2014 se 
podařilo navýšit na stav 65 zaměstnanců k 31.12.2016. Z celkového 
počtu 83 zájemců o práci u MP za období 2015-2016 bylo vybráno 
19 uchazečů, z nichž 5 ukončilo pracovní poměr hned v průběhu 
rekvalifikačního kurzu k získání osvědčení strážníka. Pracovní poměr 
ukončilo 7 strážníků, z toho 3 z důvodu nesplnění kvalifikace, 1 ze 
zdravotních důvodů, 2 odešli k PČR a 1 k HZS. 

 

Odpovědnost: MP 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  

  

Plnění ukazatele: Splněno částečně   
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Vyhodnocení záměru č. 61 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

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

 

Název záměru:   Rekonstrukce budovy LDN (Gaudium) 

 

Komentář: V r. 2016 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu LDN Gaudium, 
Revoluční 1282, F-M v rámci projektu SRDCE. Léčebna je 
dlouholetým poskytovatelem následné lůžkové péče. V průběhu 
rekonstrukce došlo k úpravě pokojů pro pacienty, zlepšení 
dostupnosti sociálních zařízení, výměně všech rozvodů, zlepšení 
zázemí pro zaměstnance. Dále byly nakoupeny rehabilitační přístroje 
a nové kompenzační pomůcky. Celkové náklady projektu činily 23 
milionů korun. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 62 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

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

 

Název záměru:   Kruhová křižovatka a nová silnice ve Frýdku  

 

Komentář: V dohledné době nebude realizováno. Moravskoslezský kraj 
s výstavbou kruhového objezdu a nové komunikace prozatím 
nepočítá. Připravuje se rekonstrukce silnice II/477 (ul. Bruzovská) a 
ani v rámci této rekonstrukce zde není s výstavbou kruhového 
objezdu (nebo jakékoliv úpravy stávající křižovatky) počítáno. 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 63 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.4 Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a 
chodnících 

 

Název záměru:   Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Pod Zámečkem v 
části Frýdek  

 

Komentář: Veřejné osvětlení bylo tam, kde to šířkové uspořádání místních 
komunikací a majetkoprávní vztahy umožňovaly, vybudováno. Další 
výstavba veřejného osvětlení brání šířkové uspořádání uličního 
prostoru – mezi místními komunikacemi a oplocením rodinných 
domů není dostatečný prostor pro umístění stožárů veřejného 
osvětlení v souladu s platnými normami. S ohledem na výše 
uvedené se prozatím s další výstavbou veřejného osvětlení v dané 
lokalitě nepočítá.  

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 64 

 

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

Opatření: 3.7 Veřejná zeleň ve městě 

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

 

Název záměru:   Den Země  

 

Komentář: V roce 2015 pořádalo statutární město Frýdek-Místek 10. ročník 
oslav Dne Země, který se uskutečnil dne 23. 4. 2015 od 9.00 do 
15.00 hod. v areálu „SOKOLÍK“ v Místku, a to díky spolupráci se 
Spolkem přátel Frýdku-Místku. Oslav Dne Země se zúčastnili 
Frýdecká skládka, a. s., Výzkumné energetické centrum Vysoké 
školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Muzeum Beskyd 
Frýdek-Místek, p. o., Dobrovolnické centrum ADRA a Český 
hydrometeorologický ústav. V rámci oslav Dne Země děti vyzdobily 
speciálními fixy nový ekologický autobus dopravce ČSAD Frýdek-
Místek a.s. Den Země byl zaměřen na aktivity spojené s výchovou 
k porozumění a ochraně životního prostředí, akce se zúčastnilo více 
než 700 dětí mateřských, základních i středních škol z Frýdku-Místku 
a okolí a rovněž dospělí. Akce byla financována z rozpočtu 
statutárního města Frýdek-Místek a Moravskoslezského kraje 
v rámci dotačního programu na Podporu dobrovolných aktivit 
v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015. 

V roce 2016 pořádalo statutární město Frýdek-Místek 11. ročník 
oslav Dne Země, který byl zaměřen na ochranu ovzduší. Akce 
se uskutečnila dne 4. 10. 2016 od 10.00 do 16.00 hod na náměstí 
Svobody v Místku. Akce se zúčastnili Výzkumné energetické centrum 
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Společenstvo 
kominíků České republiky, Český hydrometeorologický ústav, 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o., společnost Frýdecká skládka, 
a. s., a společnost EKOLAMP s.r.o. V rámci akce byla vyhlášena 
výtvarná soutěž pro žáky základních škol ve Frýdku-Místku. Akce 
byla zaměřena na aktivity spojené s výchovou k porozumění 
a ochraně životního prostředí, především ochraně ovzduší. Akce byla 
financována z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek a 
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na Podporu 
dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2016. 

 

Odpovědnost: OŽPaZ 
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Indikátor: Počet účastníků 

Cíl indikátoru: 600–800  

Stav plnění cíle:  2015: přibližně 700 účastníků 

 2016: kvůli nepřízni počasí nižší počet účastníků 

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 65 

 

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

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

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

Název záměru:   Obnova městského mobiliáře  

 

Komentář OŽPaZ: Realizuje se průběžně na základě pasportu majetku, prováděných 
kontrol jednotlivých odborů a rovněž na základě upozornění ze 
strany veřejnosti o nezbytnosti oprav.  

 Na opravy mobiliáře ve veřejné zeleni bylo odborem ŽPaZ v roce 
2015 vynaloženo 1 580 794 Kč a v roce 2016 bylo vynaloženo 1 722 
750 Kč. Nejvíce se jedná o průběžné opravy dětských prvků na 
dětských hřištích a opravy laviček. Kromě toho proběhly v období 
2015–2016 na vytipovaných dětských hřištích realizovaných v 
období let 2005–2010 rozsáhlejší opravy dětských prvků a povrchů 
z důvodu opotřebení a zajištění provozní bezpečnosti návštěvníků; 
např. dětská hřiště na ulici Dr. A. Vaculíka, Marie Majerové, Nad 
Lipinou, u 4. ZŠ, v Sadech B. Smetany a Janáčkově parku. Na 
dětském hřišti na ul. Marie Majerové byla také provedena výměna 
pryžového povrchu na celé ploše. Dále byla začátkem roku 2016 
provedena celková rekonstrukce 17 ks naučných cedulí v parcích 
spočívající v opravě dřevěné konstrukce, nátěru, výměně krycího 
plexiskla, střechy a nového ukotvení. 

 Na opravy mobiliáře na hřbitovech bylo odborem ŽPaZ v roce 2015 
vynaloženo 91 453 Kč a v roce 2016 bylo vynaloženo 69 459 Kč. 
Převážná část prostředků vynaložených na obnovu mobiliáře na 
hřbitovech byla použita na průběžné opravy laviček spočívající 
převážně ve výměně poškozených latí, v obnově nátěru na lavičkách, 
dále na opravy zařízení na odběr vody, na opravy oplocení, úředních 
desek, označení jednotlivých skupin a na opravy kontejnerů a košů. 

 Průběžné opravy se týkaly také poškozených odpadkových košů, 
přičemž celkovou úpravou prošly litinové koše v parku Komenského 
sady, kde bylo 9 zašlých košů zrenovováno za celkovou částku 4 366 
Kč. 

Komentář OSOM: OSOM převzal od 01.07.2016 od odborů ŽPaZ, DaSH, ŠKMaT a VV 
do své správy část městského mobiliáře (zejména lavičky, stojany 
na kola, vývěsní skříňky, fontány). Ve spolupráci se společností TS 
a. s. je připravován návrh Příkazní smlouvy týkající se jednak 
zpracování pasportizace městského mobiliáře a jeho následné 
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aktualizace, jednak převzetí do prosté správy části městského 
mobiliáře, to vše společností TS a. s.  

 V roce 2016 byly z kapitoly 04 Odbor správy obecního majetku 
v souvislosti se správou městského mobiliáře vynaloženy tyto 
prostředky: 

 
 
        
Fontány 

Vodné, stočné 4.050 Kč 

Elektrická energie 13.461 Kč 

Oprava a údržba – zajištění 
provozu 

101.450 Kč 

Lavičky Výroba nových laviček 15.246 Kč 

Oprava a údržba 133.628 Kč 

Vývěsní skříňky Výroba nových skříněk (Nové 
Dvory) 

38.962 Kč 

 Celkem 306.797 Kč 

 

Komentář ODaSH:  Byly vyrobeny a instalovány nové přístřešky na některých 
zastávkách městské hromadné dopravy, zábradlí podél dopravně 
exponovaných pozemních komunikací se průběžně opravuje. 

 

Odpovědnost: OŽPaZ, ODaSH, OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 66 

 

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

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství  

Aktivita: 3.8.1 Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství 

 

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

 

Komentář: Pozemky pro rozšíření skládky odpadů v k. ú. Bruzovice navazující 
na již provozovanou etapu skládky odpadů byly vykoupeny v roce 
2013 a 2014.  

 Zpracovatel projektové dokumentace společnost HUTNÍ PROJEKT 
Frýdek-Místek a.s. na základě uzavřené smlouvy předal společnosti 
Frýdecká skládka, a.s. projektovou dokumentaci a vzhledem ke 
schválení územního plánu obce Bruzovice na jednání zastupitelstva 
obce dne 21. 12. 2016 byly zahájeny činnosti související 
s vyřizováním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro 
výstavbu VII. etapy skládky komunálních odpadů. Plánovaná rozloha 
VII. etapy skládky je cca 4 ha. 

 

 

Odpovědnost: Frýdecká skládka, a.s. 

 

Indikátor: Řešená plocha (ha) 

Cíl indikátoru: 2,5 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 67 

 

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

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

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

Název záměru:   Údržba městských hřbitovů  

 

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek investuje nemalé finanční 
prostředky do správy, údržby a oprav veřejných pohřebišť. Na 
správu a údržbu bylo v roce 2015 vynaloženo 2 450 823 Kč, v roce 
2016 bylo vynaloženo 2 654 993 Kč. V roce 2015 byla zpracována 
projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce chodníků na 
veřejném pohřebišti ve Frýdku – III. etapa“ (dále jen „PD“), náklady 
na její zpracování činily 15 000 Kč. Realizace investiční akce 
proběhla v roce 2016 a zahrnovala rekonstrukci 720 m2 starých 
chodníků; náklady činily 1 183 097 Kč. Realizaci akce zajišťoval 
investiční odbor v součinnosti s odborem životního prostředí a 
zemědělství.    

 

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 68 

 

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

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita: 3.8.2 Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve 
městě 

 

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

 

Komentář: V roce 2015 byly vybudovány 4 nové zpevněné plochy pro 
kontejnery, a to na ul. Lískovecká, Antala Staška, Hraniční a 
Československé armády. Celkové náklady na realizaci činily 126 504 
Kč, z čehož 40 000 Kč byl příspěvek z fondu ASEKOL (fond byl zřízen 
na podporu veřejně prospěšných projektů zaměřených na zlepšení 
efektivity sběru elektroodpadu). 

 Vzhledem k tomu, že na rok 2016 nebyly v rozpočtu statutárního 
města Frýdek-Místek schváleny žádné finanční prostředky na úpravy 
ploch pro stání kontejnerů, byla vybudována pouze jediná zpevněná 
plocha na ul. Rovenská v Zelinkovicích, a to z finančních prostředků 
osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky, které jim byly přiděleny 
z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek, a které mohli použít 
dle svých priorit. Celkové náklady na úpravu plochy činily 15 827 Kč. 

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

Indikátor: Počet řešených opatření (stanovišť) 

Cíl indikátoru: 5 

Stav plnění cíle:  5 

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 69 

 

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

Opatření: 3.7 Veřejná zeleň ve městě 

Aktivita: 3.7.1 Podpora regenerace veřejné zeleně 

 

Název záměru:   Výsadby dřevin  

 

Komentář: Na území města byly v letech 2015–2016 vytipovány pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek vhodné pro výsadbu 
dřevin a také byla provedena její realizace. V roce 2015 bylo 
vysazeno celkem 142 stromů a 2 861 keřů a v roce 2016 celkem 152 
stromů a 1 323 keřů. Největší část dřevin byla vysazena na plochách 
sídlišť. Cílem nové výsadby dřevin je zlepšit životní podmínky na 
sídlištích a postupně obnovovat původní dřeviny, které musely být 
především z důvodu zdravotních a snížené provozní bezpečnosti 
vykáceny. Další část dřevin byla vysazena podél komunikací, kde 
bude především plnit funkci izolační. Součástí výsadby bylo také 
založení sadu krajových a starých odrůd na ploše původního 
ovocného sadu u zámku. 

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 70 

 

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

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita: 3.8.1 Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství 

 

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

 

Komentář: K rozšíření příjezdových komunikací ani k zadání projektové 
dokumentace nedošlo, a to jednak z důvodu nedostatku finančních 
prostředků a jednak s ohledem na zastavení projektu výstavby 
zařízení pro energetické spalování odpadů v Karviné (spalovny) a 
zapojení skládky komunálních odpadů na Panských Nových Dvorech 
do krajského integrovaného centra jako překladiště odpadů. 
V současné době je prioritou rozšíření stávající kapacity skládky 
komunálních odpadů o další etapu, na kterou bude možné ukládat 
odpad vyprodukovaný občany města Frýdku-Místku, resp. obcemi a 
firmami okresu Frýdek-Místek.   

 Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba krajského integrovaného 
centra v nejbližší době zřejmě nebude realizována, nedojde 
k zásadnímu navýšení dopravy po příjezdové komunikaci na skládku 
komunálních odpadů, a proto není nezbytně nutné realizovat její 
rozšíření, naopak vzhledem ke stavu komunikace narůstá potřeba 
provést její opravu.   

 

Odpovědnost: Frýdecká skládka, a.s. 

 

Indikátor: Projektová dokumentace – Zpracovaná PD, stavební povolení  

Cíl indikátoru:  

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 71 

 

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

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství  

Aktivita: 3.8.3 Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě 

 

Název záměru:   Pořízení nových nádob na separovaný sběr 

 

Komentář: Počet kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty a sklo) je průběžně 
navyšován. V roce 2015 bylo rozmístěno na území města Frýdku-
Místku 20 nových kontejnerů, v roce 2016 byl celkový počet nádob 
na tříděný odpad navýšen o 62 kontejnerů. Ve městě přibylo za léta 
2015 a 2016 celkem 82 kontejnerů, z toho 46 ks na plasty, 45 ks na 
papír a 1 ks na sklo. Kontejnery jsou v pronájmu od společnosti 
Frýdecká skládka, a.s. nebo bezplatně zapůjčeny od společnosti 
EKO-KOM, a.s. 

 

Odpovědnost: Frýdecká skládka, a.s. 

 

Indikátor: Počet nových kontejnerů ročně  

Cíl indikátoru: 30 

Stav plnění cíle:  82 (20 ks v roce 2015 a 62 ks v roce 2016) 

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 72 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

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

 

Název záměru:   Výstavba čerpací stanice PHM  

 

Komentář: Vedení společnosti má stále ve svých strategických cílech výše 
uvedený záměr. Ke konkrétnímu rozhodnutí však zatím nedošlo, 
jelikož vedení společnosti zvažuje případný odkup čerpací stanice 
OMV (v těsné blízkosti sídla společnosti). Uvedená čerpací stanice 
stojí na pozemcích TS a.s. a s plánovaným vybudováním obchvatu 
města ztratí svou tržní sílu. Dalším důvodem prozatímního 
nevyřešení tohoto záměru jsou jednání s vedením města v otázce 
nabytí některých prostor v objektu místeckých kasáren. I zde se 
nabízí možnost vybudování vlastní čerpací stanice. Do vyřešení 
těchto otázek pravděpodobně ke konečnému rozhodnutí nedojde. 

 

Odpovědnost: TS a.s. 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 73 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

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

 

Název záměru:   Výstavba skladu posypové soli  

 

Komentář: V roce 2016 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace. 
Vlastní výstavba je částečně dle této projektové dokumentace 
komplikována nutnou přeložkou inženýrské sítě vedoucí přes 
pozemky TS a.s.. Vzhledem k řešení otázky užívání částí objektů 
v místeckých kasárnách (viz vyjádření v bodu 72) s vedením města 
stále také existuje možnost využít pro účely skladu posypové soli i 
tyto prostory.  

 

Odpovědnost: TS a.s. 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 74 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.4 Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a 
chodnících 

 

Název záměru:   Bezpečná MŠ Beruška F-M  

 

Komentář: Byl zpracován návrh řešení, který ale počítá s posunutím brány, 
branky a části oplocení MŠ Beruška. K doplnění zábradlí před 
vstupem do školy může dojít až po provedení úprav vstupu a 
oplocení areálu školy. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 75 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

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

 

Název záměru:   Výstavba světelného signalizačního zařízení na křižovatce 
ulic Revoluční a ulice Míru  

 

Komentář: Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, která je 
projednávána s dotčenými orgány státní správy a s vlastníkem 
dotčených pozemních komunikací. Protože se v současné době 
zhoršila dopravní situace na jiných křižovatkách ve městě, byl 
přehodnocen harmonogram výstavby a rekonstrukce světelných 
signalizačních zařízení (SSZ). Místo křižovatky ulice Revoluční a ulice 
Míru bude nutno přednostně řešit křižovatku ulice Hlavní a 
Dobrovského (u bývalého Intersparu). Realizace světelného 
signalizačního zařízení na křižovatce ulice Revoluční a ulice Míru 
bude realizována později. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 76 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

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

 

Název záměru:   Výstavba světelného signalizačního zařízení na křižovatce 
silnice I/56 a ulice Čelakovského  

 

Komentář: Nesplněno z důvodu neustále se rozšiřujících požadavků Ředitelství 
silnic a dálnic České republiky. Další a další požadavky Ředitelství 
silnic a dálnic České republiky znemožňují dokončení zpracované 
projektové dokumentace a následné vyřízení potřebných povolení. 
Posun nepřinesly ani přímá jednání se zástupce Ředitelství silnic a 
dálnic. Předpokládaný termín realizace – rok 2017. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 77 

 

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

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

Aktivita: 3.1.1 Podpora rozvoje brownfields ve městě 

 

Název záměru:   Revitalizace brownfields 

  

Komentář: záměr nebyl realizován 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Plocha revitalizovaného území 

Cíl indikátoru: 8,4 ha 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 78 

 

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

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

Aktivita: 3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru 

 

Název záměru:   Farmářova stezka a prodejní trhy  

 

Komentář: V roce 2015 realizováno 16 samostatných trhů od května do 
prosince. 

 V roce 2016 realizováno 15 samostatných trhů od května do 
listopadu. 

 V prosinci probíhaly adventní trhy v rozsahu 22 dnů  - Adventní 
městečko.   

 

Odpovědnost: ŽÚ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 79 

 

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

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

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

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

 

Komentář: Připravuje se výběr zpracovatele projektové dokumentace. 
Rekonstrukci nově připravuje již investiční odbor, který za plnění 
tohoto záměru bude nově odpovídat. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpracovaná PD, stavební povolení 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 80 

 

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

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

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

Název záměru:   Rekonstrukce prostranství ve Skalici  

 

Komentář: Z větší části splněno. Není provedena pouze rekonstrukce prostoru 
přímo před vstupem do kostela a to z důvodu nedořešených 
majetkoprávních vztahů.  

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Regenerovaná plocha 

Cíl indikátoru: 100 m2 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 81 

 

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

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

Aktivita: 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení 

 

Název záměru:   Revitalizace bytových domů  

 

Komentář: 2015: 

 Dům č. p. Ostravská 882 – oprava balkonů 

 

 2016:  

 Dům č. p. 799, ul. ČSA – výměna oken, zateplení fasády 

 Úspory energie v bytových domech: 

 Dům č. p. 604, ul. Sadová 

 Dům č. p. 605, ul. Sadová 

 Dům č. p. 606, ul. Sadová 

 Dům č. p. 146, ul. 17. listopadu 

 Dům č. p. 147, ul. 17. listopadu 

 

 Akce započaty v roce 2016, ukončení realizace v roce 2017. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 82 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

Aktivita: 3.2.1 Vybudování obchvatu města 

 

Název záměru:   Podpora výstavby obchvatu města  

 

Komentář: Probíhají jednání jak na úrovni jednotlivých ministerstev (financí, 
dopravy, životního prostředí), tak i na úrovni kraje. Koordinují se 
kroky s okolními obcemi. Město je nápomocno při řešení 
majetkoprávních vztahů. Statutární město řeší problematiku 
realizace stavebních objektů, které byly ze stavby obchvatu 
z úsporných důvodů v roce 2010 vypuštěny. 

 

 

Odpovědnost: Vedení města + ODaSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 83 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

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

 

Název záměru:   Průjezdnost města  

 

Komentář: Probíhá projekční příprava realizace tohoto záměru. Připravuje se 
výstavba světelného signalizačního zařízení na křižovatkách silnice 
I/56 a ulice Čelakovského (Letná), na křižovatce ulice Revoluční a 
ulice Míru a na křižovatce ulice 28. října a Frýdlantská. Připravuje se 
rekonstrukce světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulice 
Hlavní a ulice Dobrovského (u bývalého Intersparu).  

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet řešených křižovatek 

Cíl indikátoru: 2 upravené křižovatky 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 84 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

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

 

Název záměru:   Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů  

 

Komentář: Vodorovným dopravním značením byl vyznačen cyklopruh na ulici 
Nádražní. Připravuje se rekonstrukce části cyklostezky podél řeky 
Ostravice (u katastru obce Staré Město). Přípravu nových 
cyklostezek připravuje a zajišťuje investiční odbor. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Délka cyklostezek 

Cíl indikátoru: 2 km 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 85 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

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

 

Název záměru:  Rekonstrukce komunikací na Nové Osadě  

 

Komentář: Dokončena byla rekonstrukce ulic J. Hakena a S.K.Neumanna. 
Připravuje se rekonstrukce posledního části sídliště na Nové Osadě 
– rekonstrukce ulice Dlouhá u domu čp. 1759-1761. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Plocha 

Cíl indikátoru: 1 ha 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 86 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

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

 

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

 

Komentář: Byla vybudována první část chodníku v Lískovci – od školy po 
hřbitov. Opraveny nebo zrekonstruovány byly místní komunikace 
v Lískovci u domy čp. 224, ulice K Sedlištím, u Marlenky, ve Skalici 
Na Skotni, v Lysůvkách u domu čp. 1393 a na ulici Vodárenská, 
komunikace na Panských Nových Dvorech. Byly vybudovány 
autobusové zálivy v Lískovci na ulici K Sedlištím a ve Skalici u 
zastávky „U vrby“. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Délka realizovaných komunikací 

Cíl indikátoru: 5 km komunikací 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 87 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

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

 

Název záměru:   Oprava stěžejních dopravních uzlů ve městě 

 

Komentář: Byla realizována rekonstrukce tzv. Koloredovského mostu. 
Rekonstrukce silnice II/473 by měla být provedena v letech 2017 a 
2018. Rekonstrukci tzv. Rubikovy křižovatky připravuje investiční 
odbor – v současné době probíhá aktualizace projektové 
dokumentace a připravují se průzkumy za účelem ověření stavu 
nosné konstrukce. S vlastní realizací se počítá na přelomu let 2018-
2019.  

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 88 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

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

 

Název záměru:   Rekonstrukce páteřní komunikace K Sedlištím (Lískovec)  

 

Komentář: Byla provedena rekonstrukce I. části ulice K Sedlištím. Následovat 
by měla výstavba chodníku v úseku od trafostanice po hřbitov. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Délka realizovaných komunikací 

Cíl indikátoru: 1,5 km 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 89 

 

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

Opatření: 3.7 Veřejná zeleň ve městě  

Aktivita: 3.7.2 Podpora vzniku regenerační zóny 

 

Název záměru:   Arboretum Frýdek-Místek  

 

Komentář: Vybudování arboreta spočívalo v provedení vegetačních úprav 
území, výsadby rostlin, trav a dřevin, vybudování zpevněných ploch 
vč. odpočinkových ploch s lavičkami a pergolami, přemostění - lávek 
přes terénní nerovnosti, oplocení areálu  vč. vstupních bran, vrtané 
studny vč. akumulační jímky a veřejného osvětlení areálu. Bylo 
upraveno území o rozloze 18 735 m2 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: 2 ha 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 90 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

Aktivita: 3.2.4 Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a 
chodnících 

 

Název záměru:   Rekonstrukce křižovatek se světelným signalizačním 
zařízením  

 

Komentář: V roce 2016 byl radou města schválen plán rekonstrukce křižovatek 
se světelným signalizačním zařízením. V roce 2017 by měla 
proběhnout rekonstrukce křižovatky ulice Hlavní a ulice 
Dobrovského (u bývalého Intersparu). Každý následující rok by se 
měla rekonstruovat minimálně jedna křižovatka se světelným 
signalizačním zařízením a to v souladu s výše uvedeným 
schváleným plánem. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 3 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 91 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

Aktivita: 3.2.4 Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a 
chodnících 

 

Název záměru:   Doplnění přechodů pro chodce na vícepruhových 
komunikacích o dopravní ostrůvky  

 

Komentář: Byly vybudovány dopravní ostrůvky na ulici Frýdlantská a Ostravská. 
Další plánované dopravní ostrůvky na ulici Beskydská a Bruzovská 
se nepodařilo vybudovat pro nesouhlas vlastníka dotčené pozemní 
komunikace (ul. Beskydská) a pro nedořešené majetkoprávní vztahy 
k dotčeným pozemkům (ulice Bruzovská). 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 2 

Stav plnění cíle:  2   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 92 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

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

 

Název záměru:   Doplnění drobného mobiliáře u cyklostezek a cyklotras  

 

Komentář: Mělo by se realizovat v roce 2017. Byly vytipovány lokality u 
restaurace U Toma, u restaurace U splavu, v areálu Sokolíku, u 
vlakového nádraží. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 93 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

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

 

Název záměru:   Vybudování zabezpečených, zastřešených stání pro kola  

 

Komentář:  Probíhá výběr a hodnocení vhodných ploch. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 94 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

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

 

Název záměru:   Rekonstrukce "Rubikovy" křižovatky  

 

Komentář: Probíhá příprava rekonstrukce, kterou zajišťuje investiční odbor. 
Byla zadána aktualizace projektové dokumentace a zadán byl i 
průzkum stavu nosných konstrukcí a odvodnění. Realizaci bude také 
zajišťovat investiční odbor, proto by měla být v akčním plánu 
upravena odpovědnost za tento záměr. 

Odbor dopravy připravuje rekonstrukci světelné silniční signalizace 
na této křižovatce. 

  

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí  

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 95 

 

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

Opatření: 3.4 Statická doprava ve městě 

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

 

Název záměru:   Výstavba parkovacích míst  

 

Komentář:  Provedla se výstavba parkovacích míst na ul. Mozartova, v lokalitě 
Bruzovská-Rokycanova, na ulici Hasičská a u Mariánského kostela. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 5 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 96 

 

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

Opatření: 3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města 

Aktivita: 3.3.2 Zavedení moderního elektronického dopravně-informačního 
systému pro cestující 

 

Název záměru:   Instalace informačních tabulí na vybrané zastávky městské 
hromadné dopravy  

 

Komentář: Bude řešeno v rámci celkové koncepce dalšího fungování a 
zajišťování městské hromadné dopravy. 

  

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 97 

 

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

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

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

Název záměru:   Rekonstrukce prostoru kolem kulturního domu ve Frýdku  

 

Komentář:  Nově zajišťuje investiční odbor. Probíhá příprava této akce. Nutno 
upravit zodpovědnost za tento záměr. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 98 

 

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

Opatření: 3.9 Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze 

Aktivita: 3.9.2 Podpora podnikatelských subjektů vytvářející nové pracovní 
příležitosti 

 

Název záměru:   Zřízení podnikatelského centra  

 

Komentář: Předpokládá se využití budovy Slezanu na ul. Staroměstská 
(„Osmička“). Jednání se společností Slezan Holding a.s. však zatím 
stále probíhají. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ, ŽÚ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 99 

 

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

Opatření: 3.9 Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze 

Aktivita: 3.9.2 Podpora podnikatelských subjektů vytvářející nové pracovní 
příležitosti 

 

Název záměru:   Zvýšení zájmu o technické obory  

 

Komentář: Proběhla jednání s technickými středními školami, byly zjištěny 
jejich potřeby. Zvažuje se vytvoření dotačního programu, který by 
podporoval zájmové technické vzdělávání. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ, ŽÚ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 

 

 

 

 

 


