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1. Úvod 

 

Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé 

strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit na-

stavených ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Akční plán by měl být 

již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování plat-

ného strategického plánu rozvoje města. 

Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na roky 2017 a 2018. 

Ve výčtu konkrétních aktivit k naplňování vytýčených oblastí a opatření strategického plánu může 

docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úprava, doplnění, vypuštění), a to 

v návaznosti na reálný vývoj situace ve městě nebo s ohledem na dostupné zdroje financování. 

Přínosy Akčního plánu: 

 Přehledný seznam projektových záměrů 

 Seznam projektových záměrů, který je vytvořen v souladu se Strategickým plánem rozvoje 

města s cílem splnění vize a specifických cílů a nejedná se o nahodilé nápady 

 Kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj města 

 Přehled vhodný k plánování realizace jednotlivých projektových záměrů 

 Přehled vhodný k plánování finančních prostředků a získávání finančních prostředků 

 Prostředek vhodný ke sledování a vyhodnocování průběhu realizace projektů a případné ak-

tualizaci Akčního plánu 

 Zapojení veřejnosti do procesu tvorby Strategického plánu rozvoje města a zároveň i tvorby 

vlastního Akčního plánu 
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2. Metodika zpracování 

 

Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě Akčního plánu města Frýdku-Místku: 

 Vytvoření Strategického plánu rozvoje města 

 Sběr projektových námětů (ze strany veřejnosti, magistrátu a dalších organizací ve městě) 

 Jednání Řídící skupiny pro tvorbu strategického plánu a zasílání podkladů, námětů a připo-
mínek 

 Zveřejnění Akčního plánu  

 Schválení Zastupitelstvem města Frýdku-Místku 

Projektové náměty musí být v souladu s vizí města a strategickými cíli a jsou zařazeny pod rozvo-

jové aktivity v rámci opatření a problémových okruhů. Pro lepší orientaci v Akčním plánu je uve-

dena struktura základní hierarchie Strategického plánu rozvoje města, která je rozdělena na ně-

kolik úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti. 

 

Obr. 1: Struktura strategického plánu pro orientaci v Akčním plánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé úrovně jsou definovány ve Strategickém plánu rozvoje města následovně: 

 Strategická vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu 

představuje zastřešující rámec celé návrhové části. 

 Strategické cíle jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty, jak da-

ných vizí dosáhnout. 

 Tematické oblasti (TO) představují strukturovanou formulaci hlavních tematických sektorů, 

v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení okruhů rozvoje slouží k logic-

kému uspořádání strategie. Hlavní záměry v rámci každé tematické oblasti jsou dále rozve-

deny ve strategických cílech. Stanovené strategické cíle jsou dekomponovány do jednotlivých 

opatření. 

 Opatření určují tematické oblasti, které jsou řešeny na úrovni rozvojových aktivit. 
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Námět 3

Námět X.1.1.2

Námět 2

Námět X.1.1.3

Námět X.1.1.1

Námět 1

Aktivita X.1.1

Název aktivity

Opatření X.1

Název opatření

Oblast X

Název oblasti

 Rozvojové aktivity (RA) jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové 

části, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. Konkrétní projektové náměty získané 

v průběhu zpracování strategie jsou přiřazeny k příslušným opatřením. 

 Projektové náměty jsou konkrétní a již detailní nástroje k zajištění realizace plánovaných 

cílů Strategického plánu rozvoje. 

 

Obr. 2: Příklad číslování vzájemné hierarchie 
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3. Strategická vize a globální cíle 

 

Strategická vize statutárního města Frýdek-Místek byla formulována v širším pojetí s ohledem na 

časový horizont a potřebu trvale udržitelného rozvoje a s vědomím, že jen od jasných vizí lze 

přejít k realizaci přínosných aktivit. 

 

 

 

 Statutární město Frýdek-Místek je v roce 2025 rozvinutým, atraktivním a dále rostoucím 

euroregionálním centrem a multikulturním městem, které si však nadále zachovává své 

historicko-průmyslové tradice, je plně konkurenceschopné, ekonomicky stabilní a přitažli-

vé pro podnikatelské subjekty. Je městem s kvalitní dopravní i technickou infrastrukturou, 

rozvíjející se při přísném respektování urbanistických zásad, vizuálně atraktivním se zdra-

vým životním prostředím, podporujícím rozvoj cestovního ruchu, vzdělávání a kvalitní život 

občanů všech věkových i národnostních skupin, městem nabízejícím ve všech aspektech 

kvalitní podmínky pro podporu příznivého demografického vývoje. 

 Pro občany je město Frýdek-Místek místem, kde „stojí za to žít“ – přívětivým pro všechny 

věkové kategorie, nabízejícím dostatečnou občanskou vybavenost, umožňujícím víceúrov-

ňové vzdělávání, širokou škálu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, zabezpeču-

jícím kvalitní zdravotní a sociální péči, podporujícím cestovní ruch a v neposlední řadě i 

místem s kvalitním životním prostředím. 

 Místní obyvatelé vnímají Frýdek-Místek jako město, které: 

 si zachovává historicko-průmyslové tradice, 

 nabízí dostatečnou občanskou vybavenost,   

 umožňuje víceúrovňové vzdělávání,  

 poskytuje širokou škálu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, 

 zabezpečuje kvalitní zdravotní a sociální péči, 

 je ekonomicky stabilní a konkurenceschopné vůči okolí, 

 má své genius loci.   

 

 Rok 2025 znamená pro Frýdek-Místek vysokou kvalitu života místních obyvatel vyváženou 

dostatečnou ekonomickou základnou nabízející pracovní příležitosti pro místní obyvatele. 

Klíčovým prvkem rozvoje je terciární sektor s orientací na vysokou míru lidského potenciá-

lu.  

 

 

 

 

Vize 2025 
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Pro naplnění strategické vize rozvoje města Frýdek-Místek v roce 2025 byly definovány základní 
strategické cíle, které budou tvořit základ plnění Strategického plánu rozvoje.   
 
Pro období platnosti Strategického plánu rozvoje bylo definováno následujících 5 globálních stra-
tegických cílů: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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

Efektivně začlenit město mezi vyspělá euroregionální centra při respektování           

zásad komunitního plánování.  

Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém navazující na tradiční                  
urbanistické hodnoty a kvalitu životního prostředí města v souladu s principy       
udržitelného rozvoje. 
 

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

 

Vytvořit ve městě příznivé podnikatelské prostředí, které bude podněcovat vznik      

nových a rozvoj stávajících firem, které budou ve městě investovat, zaměstnávat   

obyvatele a dále diverzifikovat jeho ekonomiku směrem k aktivitám s vyšší přidanou 

hodnotou. 

Globální strategické cíle 
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4. Implementace plánu 

 

K zajištění efektivnosti využití veřejných prostředků, vynakládaných na realizaci cílů Strategického 

plánu rozvoje města, jsou nastaveny implementační procesy způsobem, který zabezpečuje po-

třebnou transparentnost a kontrolu.  Transparentnost je hlavní podmínkou ve fázi přidělování 

veřejných prostředků a předmětem kontroly je pak porovnání očekávaných a skutečných výsledků 

a dopadů. 

Nejdůležitějším orgánem pro realizaci strategického plánu na úrovni politické je „Řídící skupina 

strategického plánu rozvoje města“. Tento tým by měl rozhodovat o všech důležitých kon-

cepčních otázkách, které jsou s realizací strategie spojeny, stejně jako o otázkách komunikace 

s veřejností a o propagaci výsledků.  

Výkonnou jednotku poté tvoří „garant strategie“, kterým je oddělení ekonomického rozvo-

je Magistrátu města Frýdku-Místku. Garant strategie je zodpovědný za tvorbu a aktualizaci 

Akčního plánu, za reportování voleným orgánům města i za monitoring a kontrolu Akčního plánu. 

Stejně důležitou funkcí Garanta strategie města je také komunikace s realizátory jednotlivých 

akcí, resp. projektů a s dalšími partnery angažovanými do realizace strategického plánu.  

U akcí k realizaci Strategického plánu se bude postupovat principem liniového řízení pod koordi-

nací Garanta strategie. Odpovědným za realizaci konkrétní akce je pak příslušný „garant akce“. 

Konkrétní funkce a úkoly budou rozpracovány v metodice strategického plánování. 
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5. Přehled oblastí, opatření a aktivit strategického plánu 
 

Následující tabulka uvádí přehled 3 nastavených tematických oblastí, 17 opatření a 80 aktivit.  

Tabulka č. 1:  Přehled oblastí, opatření a aktivit 2011–2025 

Oblast 1 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 mobi-
liář) 

Aktivita 1.2.3   
Vybudování odpočinkových zón pro děti a mládež (skate park, místa pro piknik, ad-

venture golf, outdoor fitness) 

Aktivita 1.2.4   Podpora rozvoje vodních sportů na přehradě Olešná 

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

kultury 

Opatření 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita 1.3.1   Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě  

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

Aktivita 1.3.3   Rekonstrukce budov pro volný čas 

Aktivita 1.3.4   Rozvoj cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy) 

Aktivita 1.3.5   Výstavba multifunkční a sportovní haly Polárka 

Aktivita 1.3.6   Podpora spolkové a klubové činnosti 

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

kultury 

Opatření 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 

Aktivita 1.4.1   Podpora kulturních akcí ve městě 

Aktivita 1.4.2   Přebudování kina Petra Bezruče na kulturní scénu  

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

Aktivita 1.4.4   Vybudování stálé divadelní scény  

Aktivita 1.4.5   Pořízení mobilního městského pódia 

Aktivita 1.4.6   Rekonstrukce Národního domu 

Aktivita 1.4.7   
Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a 

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 
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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 ru-

chu 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 souvise-

jících 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 zdra-

vého 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 pro-
středí 

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 

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 
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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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6. Výběr projektových záměrů 

 

Tvorba Akčního plánu souvisela s výběrem projektových námětů, které budou do plánu zařazeny. 

Postup tvorby návrhu projektových námětů a jejich zařazení uvádí následující odstavce. 

 Návrh projektového námětu 

 Výběr projektových námětů do akčního plánu 

Návrh projektového námětu 

Projektové náměty byly navrženy ze strany odborů a oddělení magistrátu města, dále členy pra-

covních skupin a samozřejmě také občanskou veřejností. Pracovní skupiny jsou tvořeny jak zá-

stupci magistrátu města, tak i zástupci významných institucí, organizací a podnikatelů ve městě. 

Veřejnost mohla podat své náměty a připomínky na základě zveřejnění výzvy na webových strán-

kách města a Zpravodaji rady města. 

Projektové náměty tedy pocházely z těchto zdrojů: 

 veřejná výzva k předkládání námětů (březen 2017) 

 podklady zaslané odbory MMFM 

 programové prohlášení rady města 

 náměty pracovních skupin 

Výběr projektových námětů do akčního plánu 

Zařazení návrhů projektových námětů spadá do kompetence Řídicí skupiny. Nejprve ale byly se-

sbírané náměty diskutovány ve všech pracovních skupinách. Na konci tohoto dokumentu je uve-

den přehled projektových námětů, které byly Řídicí skupinou zařazeny do Akčního plánu 2017–

2018. 

Akční plán rada města Frýdku-Místku doporučuje ke schválení zastupitelstvu a zastupitelstvo měs-

ta Akční plán schvaluje. 

Vybrané náměty mohou být dále rozpracovány do podrobnější podoby (harmonogram realizace, 

financování, stav projektové dokumentace apod.). 

Kritéria pro stanovení prioritního projektového námětu: 

 Projektové náměty, které řeší kritický stav předmětu projektového námětu a jeho realiza-

ce je nevyhnutelná a nutná v co nejbližším časovém horizontu. 

 Projektové náměty, které již město začalo realizovat. 

 Projektové náměty, jejichž realizaci již schválilo zastupitelstvo. 

 Projektové náměty, na jejichž realizaci jsou k dispozici finanční prostředky z dotačních ti-

tulů a v nejbližší době bude vyhlášena výzva k podávání žádostí. 

 Stav přípravy projektového námětu z hlediska technické realizovatelnosti. 

 Výstupy z přípravy a rozpracování projektového námětu. 

Přehled projektových záměrů je obsažen v příloze.  
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7. Realizace, monitoring, aktualizace 

 

Realizace 

Realizace Akčního plánu bude probíhat od jeho schválení zastupitelstvem města. Na základě ča-
sového a finančního harmonogramu by mělo docházet k realizaci jednotlivých projektových ná-
mětů, zejména těch prioritních. 

 

Monitoring 

Naplňování Akčního plánu bude vyhodnocováno a výsledky monitoringu budou předkládány Řídící 
skupině, radě a zastupitelstvu města. Vyhodnocení bude obsahovat ověření, které projektové 
náměty byly realizovány a které jsou připravovány, plnění časového a finančního harmonogramu 
a jakých indikátorů bylo realizací dosaženo a tedy čeho se dosáhlo či naopak nedosáhlo za dané 
období. Vyhodnocení by mělo být zpracováno na začátku roku 2019. Zároveň by se měly ověřit 
nové náměty, které se v mezidobí objevily. Ty je možno následně navrhnout k zapracování do 
akčního plánu.  

Za zpracování a předložení vyhodnocení akčního plánu je zodpovědný „garant strategie“. 

 

Aktualizace 

Aktualizace strategického a tvorba akčního plánu je předpokládána v cca dvouletých cyklech. 
Pokud se vnější (hospodářské/celospolečenské) podmínky změní natolik, že bude třeba provést 
aktualizaci dříve, pak by podnět k ní měla vznést Řídící skupina. 

Akční plán může být aktualizován i na základě průběžného vyhodnocování. Všechny změny ale 
musí být schváleny ve volených orgánech města.  
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PŘÍLOHA – Záměry TO 1 - Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 
Číslo 

záměru 
Název projektu (záměru) Číslo 

opatření/ 
podopatření 

Gesční 
příslušnost 

Stručný popis projektu (záměru) Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, 
přínosy, další informace) 

Místo realizace 
(bližší lokaliza-

ce na území 
města, územní 

dopady) 

Harmonogram 
realizace 

Odhad 
nákladů ve 

sledovaném 
období (v 

Kč) 

Monitorovací indikátor Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Role 
města 

1 Úspory energie ve veřej-
ných budovách - ZŠ, MŠ, 
Jesle 

1.1.2 IO Zateplení a výměna oken, rekonstrukce 
vytápěcího systému školy 

Úspory energie; zlepšení fyzického stavu 
základních a mateřských škol, jeslí; 
možnost získání dotace. Cílovou skupi-
nou jsou uživatelé školy, školky, jeslí, 
vlastník objektů. 

ZŠ 1. máje 
1700; MŠ 
Lískovecká 
2850; Jesle, 
Brožíkova 40;  

2017   počet akcí 3 realizace 

2 Stavební úpravy areálu ZŠ 
Frýdek-Místek, 1. máje 
1700 

1.1.2 OŠKMaT Rekonstrukce oplocení hřiště, vydláždě-
ní dvora zámkovou dlažbou, "mobilní" 
uzavření atria a vybudování odstavné 
plochy (položení zámkové dlažby) v 
areálu ZŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Oplocení školního hřiště je v havarijním 
stavu, bylo vybudováno při výstavbě 
školy v sedmdesátých letech, podezdívky 
plotu jsou lety rozpadlé, jednotlivá pole 
drátěného plotu často chybí. Plot není 
žádnou překážkou pro vandaly, kteří ničí 
povrchy hřiště (tartan, umělá plocha). 
Vybudování nového oplocení hřiště, 
které bude odpovídat potřebám školy.                                                                             
Dvůr dvora je „vyskládán“ betonovými 
panely, byl budován při výstavbě školy v 
roce 1965. Betonové plochy jsou lety 
vydroleny a vznikají tak nebezpečné 
mezery, hrozí úrazy žáků školy, kteří 
využívají prostranství v průběhu školního 
roku (o velkých přestávkách pobyt žáků 
venku, akce školy, výuka v přírodě apod.)                                         
Při výstavbě školy bylo vybudováno 
„otevřené“ atrium školy. Vzhledem k 
tomu, že třídy jsou umístěny v několika 
budovách, žáci přecházejí v rámci výuky 
do různých tříd a pohybují se po atriu. 
Problém nastává v zimním období, kdy 
podlaha atria je mokrá nebo zasněžená a 
díky mrazivým teplotám se stává kluzkou 
a nebezpečnou zejména pro žáky školy. 
V ostatních ročních obdobích je naopak 
„otevřené“ atrium výhodou a doplňuje 
pěkný vzhled dvora školy. Z těchto 
důvodů bychom chtěli uzavírat atrium 
jen v zimním období pomocí posuvných 
vrat či dveří. Vybudování vrat na pojez-
dech + zdění stěn s okny po obvodu 
atria.                                                                   
Zadní část areálu školy slouží k parkování 
osobních automobilů zaměstnanců školy 
na nezpevněné ploše. Bylo by vhodné 
zkulturnit prostředí vybudováním 
zámkové dlažby (zpevněné plochy).              
Cílová skupina: Žáci a zaměstnanci školy, 
návštěvníci školy 

Základní škola 
Frýdek-Místek, 
1. máje 1 701 

2017 - 2018   počet akcí 4 realizace 
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3 Plavecký bazén 1.3.1 IO, 
OŠKMaT 

Vybudovat nový nebo rekonstruovat 
stávající plavecký bazén.                                                                                             
Krytý plavecký bazén odpovídající 
novodobým standardům moderního 
sportovního centra sloužícího sportovní 
i široké veřejnosti. Plavecký bazén v 
souladu s požadavky mezinárodní 
plavecké federace pro sportovní plavá-
ní. Požadavky zahrnují především 
stanovené rozměry (délka 25 m a šířka 
minimálně 6 standardních drah – 12,5 
m).  
Dělící lana musí být natažena po celé 
délce dráhy a oba jejich konce uchyceny 
na držáky zapuštěné v koncových 
stěnách bazénu. Dělící lana jsou opatře-
na plováky o průměru minimálně 0,05 
m a maximálně 0,15 m, umístěnými 
těsně vedle sebe. Plováky do vzdálenos-
ti 5,0 m od obou obrátkových stěn 
bazénu se musí lišit barvou od ostatních 
plováků. 
Startovní bloky musí být tuhé a nepruž-
né. Výška startovních bloků nad hladi-
nou vody musí být od 0,5 m do 0,75 m. 
Povrch startovních bloků musí mít 
plochu nejméně 0,5 m x 0,5 m a musí 
být opatřen neklouzavým materiálem. 
Jeho sklon může dosahovat nejvýše 10°. 
Číslování - Každý startovní blok musí být 
na všech čtyřech stranách výrazně 
označen jasně viditelným číslem. Dráha 
číslo 1 nebo 0 je umístěna na pravé 
straně při pohledu ze startovní plošiny. 
Teplota vody musí být 25° - 28° C. 
Pohyb vody nesmí být viditelný. Pro 
dodržení hygienických předpisů, je 
povoleno vtékání a odtékání vody, 
pokud nevyvolá pozorovatelné proudění 
nebo víření. 
Osvětlení - Intenzita osvětlení nad 
startovními bloky a obrátkovou stěnou 
nesmí být nižší než 600 luxů. 
Vodicí pruhy musí mít tmavou kontrast-
ní barvu a musí být umístěny na dně 
bazénu ve středu každé dráhy. 
Zázemí – dostatečná kapacita (pro 
minimálně 100 osob v dámské i pánské 
části) šaten, sociálních zařízení, sušárna, 
skladiště plaveckých pomůcek, vybavení 
časomírou, zázemí pro plavčíky a 
personál 

Frýdek-Místek nemůže nabídnout 
dostatečné možnosti sportovního vyžití 
široké veřejnosti, z důvodu nedostateč-
né kapacity stávajících krytých bazénů. 
Není možné pokrýt zájem a uspokojit 
požadavky ZŠ a MŠ ze spádové oblasti. 
Stávající bazény neumožňují pořadatel-
ství oficiálních závodů, neboť město 
nemá plavecký bazén odpovídající 
kritériím Českého svazu plaveckých 
sportů pro závodní plavání (rozměry, 
vybavení, zázemí). Ambicí plaveckého 
oddílu je stát se plnohodnotnými členy 
ČSPS nejen z pohledu plaveckého, ale 
také organizačního. K plánům plavců v 
dalších sezonách patří dosahovat nadále 
medailová umístění na závodech repub-
likové i mezinárodní úrovně. Současně 
existují ambice vychovat mladé talenty 
do budoucí reprezentace ČR. Zvýšením 
kapacity můžeme dosáhnout kvalitního 
propojení s plaveckými školami. 
Umět plavat je základ! Schopnost 
přizpůsobit se vodnímu prostředí byla 
nezbytnou životní podmínkou už v 
počátcích lidské společnosti. Proto už 
staří Řekové věnovali plavání značnou 
pozornost a také ve starém Římě byla 
znalost plavání pokládána za nezbytnou 
součást vzdělání. Plaveckou výuku u nás 
řeší Metodický pokyn Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy k zajiš-
tění výuky plavání na ZŠ.  Od školního 
roku 2017/18 by měla být výuka plavání 
pro děti na prvním stupni povinná. 
Požadavky škol z Frýdku-Místku a z obcí 
spádové oblasti na služby bazénů 
stoupnou. Nyní by takové nároky stávají-
cí bazény nebyly schopné pokrýt. 
Plavání jako část součást tréninku či 
relaxace mohou využívat i sportovci z 
jiných odvětví – hokejisté, fotbalisté, 
atleti, lyžaři, cyklisté. 

  příprava akce 
2017-2018 

70 mil. Kč počet akcí 1 ralizace 
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4 Vybudování tělocvičen při 
ZŠ 

1.1.2 IO, 
OŠKMaT 

Příprava vybudování nových tělocvičen 
při ZŠ Frýdek-Místek, Komenského 402 
a při ZŠ a MŠ F-M, Chlebovice.                                                                                                                                                                       
Vybudování nové tělocvičny u Základní 
školy Frýdek-Místek, Komenského 402, 
která bude sloužit nejen pro výuku žáků 
základní školy, činnost školní družiny, 
zájmové a volnočasové aktivity žáků, ale 
bude současně k dispozici veřejnosti, 
čímž se podstatně rozšíří stávající 
nabídka sportovních možností pro děti, 
mládež i dospělé ve městě.                                                                                             
Výstavba nové tělocvičny na pozemcích 
přiléhajících ke stávající základní a 
mateřské škole v Chlebovicích. Velikost - 
cca 21x14x8 m - tělocvična plus 8x11x4 
m zázemí (šatny, soc.zařízení, nářaďov-
na). 

V současnosti má ZŠ Komenského 402 k 
dispozici 1 malou tělocvičnu s rozměry 
13,5 x 17,8 m, dvě venkovní sportoviště 
– víceúčelový kurt a fotbalové hřiště s 
umělým trávníkem a lehkoatletickým 
areálem. V únoru 2016 byla zpracovaná 
studie proveditelnosti stavby, která 
počítá se zachováním stávající tělocvičny 
a vybudování nové tělocvičny s rozměry 
17,8 x 32,5 m a nového sociálního 
zázemí.  
Nová tělocvična výrazně zlepší podmínky 
pro vzdělávání žáků (sociální zázemí, 
šatny a větší rozměry tělocvičny) a 
současně podpoří rozšíření nabídky a 
podporu zázemí pro využití volného času 
obyvatel města.                                                                                                                     
ZŠ a MŠ Chlebovice: Zajištění vhodných 
podmínek pro vzdělávání a zájmovou 
činnost. Cílovou skupinou jsou žáci a 
zaměstnanci školy, občané Chlebovic. 

Základní škola 
Frýdek-Místek, 
Komenského 
402 a ZŠ a MŠ 
Chlebovice, Pod 
Kabaticí 107 

příprava 2017-
2018 

  počet akcí 2 realizace 

5 Rekonstrukce střechy 4. ZŠ 1.1.2 IO, 
OŠKMaT 

Výměna střešní krytiny na budově č. 
402 Základní školy Frýdek-Místek, 
Komenského 402. Střešní krytina je z 
nevyhovujícího technologicky vadného 
materiálu, který se postupně rozkládá a 
uvolňuje. Střecha je na několika mís-
tech, kde došlo k narušení krytiny a 
zatékání do budovy školy, lokálně 
opravená. Je potřeba realizovat celko-
vou rekonstrukci a střešní krytinu 
vyměnit.  

Hlavním důvodem nutnosti opravy 
střechy je zejména zajištění ochrany 
bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy, 
ale současně i veřejnosti, která je 
ohrožená uvolňující se střešní krytinou 
padající ze střechy na zem. Druhým 
důvodem je ochrana majetku před 
zničením zatékající vodou.  

Základní škola 
Frýdek-Místek, 
Komenského 
402  

příprava 2017-
2018 

2.000.000 Kč počet akcí 1 realizace 

6 AMERICAN CLASSIC CARS – 
trvalá expozice 

1.5.1. OÚRaSŘ Najít ve F-M nebo blízkém okolí kryté 
prostory po trvalou expozici – MUZEUM 
AMERICAN CLASSIC CARS 
www.detroitostrava.cz. K dispozici až 70 
ks originálních amerických veteránů z 
období 1930 až 1980 se zdobným 
naleštěným chromem, s obrovskými 
motory a prostornými sedadly. Shání se 
prostory a partneři, aby se expozice 
mohla přeměnit ve stálé  MUZEUM, jak 
se to povedlo kolegům z Jihočeského 
kraje www.muzeumveteranu.cz . 

Atraktivita, potenciál turistů, zapojení do 
Beskydy Card 
Cílové skupiny: rodiny s dětmi, senioři, 
single, mládež 

Frýdek-Místek - 
bývalá textilka 
Slezan č. 8 

    zpráva zpráva za 
období 

realizace 

7 Mariánské poutní místo 
Frýdek-Místek „cíl poutní-
ků“ 

1.5.1. OÚRaSŘ Ve spolupráci s Římskokatolickou 
farností Frýdek připravit nabídku pro 
církevní turistiku - nejvýznamnějšího  
poutního místa Slezska, Bazilika minor 
Navštívení Panny Marie ve Frýdku 
turistům, formou tištěných informací, 
doplněných o oficiální vstupy do krypty 
s průvodcem. Distribuce prostřednic-
tvím marketingových aktivit destinační 
společnosti a Beskydského informační-
ho centra. 

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

Bazilika minor     zpráva zpráva za 
období 

realizace 
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8 IX. Beskydské rekordy aneb 
Frýdek-Místek plný chutí 

1.4.1 BIC Gastrofestival s názvem Frýdek-Místek 
plný chutí, bude probíhat druhým 
rokem a nedílnou součástí budou 
Beskydské rekordy se zápisem do České 
knihy rekordů. Za tu dobu se staly velmi 
oblíbenou akcí s návštěvností až 4 000 
obyvatel města a okolí. Festival se bude 
konat na Zámeckém náměstí a Frýdec-
kém zámku, společně s trhem regionál-
ních výrobků. Gastronomické zážitky, 
nabitý program, pohoda na zámku a 
dětský zábavný park budou charakteri-
zovat dění v příštím roce. 

Rozvoj kulturního života ve městě, 
mediální zviditelnění a zvýšení povědomí 
o městě v regionu i kraji.  
Poznání regionálních potravin a rukoděl-
ných výrobků.  
Akce není věkově omezená. Své místo 
budou mít i děti  v dětském parku pod 
zámkem.  

Zámecké 
náměstí Frýdek-
Místek, Frýdec-
ký zámek 

příprava trvá 10 
měsíců 

600 tis. zpráva (akce je průchozí, ná-
vštěvnost cca 4000 osob) 

zpráva za 
období 

  

9 Frýdecko-Místecké single 
traily, pumptracková dráha 

1.5.1. IO, OŽPaZ Single traily jsou stále více populární 
nejen mezi ostřílenými bikery, ale i  
širokou veřejností. 
Jedná se o jednosměrné či okruhové 
trasy, vhodné jak pro začátečníky, děti , 
tak i zkušené jezdce.  
Sloužit by měly především rodinám s 
dětmi a vyznavačům tohoto sportu.  
Cílem je, aby si je užil jak zdatný cyklista, 
tak i pětileté dítě.  

Rozšířit nabídku pro vyznavače tohoto 
druhu sportu z řad obyvatel a návštěvní-
ků města  (např. rekreanti na Olešné) a 
zatraktivnit tak F-M jako cílovou destina-
ci k rekreaci, relaxaci, sportu a odpočin-
ku. 

Frýdecký les, 
Štandl, Palko-
vické hůrky, 
Místecký les 

    zpráva zpráva za 
období 

realizace 

10 Mobilní informační cen-
trum 

1.5.3 BIC Cílem této služby je informovat turisty o 
atraktivitách města Frýdku-Místku a 
celé turistické oblasti Beskydy-Valašsko. 
Služba není určena pouze pro turisty, 
ale také pro místí obyvatele, které 
informujeme o kulturních a jiných 
akcích ve městě. Cílem je zlepšit infor-
movanost návštěvníků a místních 
obyvatelů.   

Cílená informovanost návštěvníků i 
obyvatel města Frýdku-Místku a Beskyd 
– mobilní IC vyráží za těmito cílovými 
skupinami přímo do terénu, čímž získá-
váme také i zpětnou vazbu, dotazníkové 
šetření (materiály, akce, atraktivity, 
služby). 

Rekreační zóna 
Olešná, Zámec-
ké náměstí ve 
Frýdku, náměstí 
Svobody v 
Místku, mimo 
jiné také v 
plánu je vodní 
nádrž Baška, 
Beskydy 
(Ondřejník, 
Pustevny,…) 

Samotná realiza-
ce služby – od 
poloviny měsíce 
června až dom 1. 
polovina měsíce 
září  
Příprava projektu 
– cca 2 měsíce  

Režijní 
náklady na 

provoz + 
realizace 
tištěných 

informačních 
materiálů  

zpráva (předpokládáme oslovení 
cca 1500 návštěvníků a místních 
obyvatel za období realizace)  

zpráva za 
období 

  

11 Frýdek-Místek na kole 1.5.1 BIC Záměr spočívá v přípravě cyklistů na 
začátek cyklistické sezóny v duchu 
prevence a bezpečnosti, v propagaci 
cykloturistiky a cyklotras ve Frýdku-
Místku a okolí, v podpoře místních 
podnikatelů, vč.  podnikatelů z blízkého 
okolí - formou vlastní prezentace v 
oblasti cyklo, sportu a zdravého životní-
ho stylu, v podpoře a propagace zdra-
vého životního stylu (pohyb, ochrana 
zdraví, zdravá strava). 

Trend a dostupnost všem cykloturistika. 
Podpořit zdravý životní styl a pohyb. 
Všechny věkové kategorie s koly (dospě-
lí, mládež, handicapovaní s doprovo-
dem), především však rodiny s dětmi z 
Frýdku-Místku a okolí  

Rekreační zóna 
Olešná  

cca 6 měsíců cca 120 tis. 
Kč 

zpráva (návštěvnost akce cca 
1000 návštěvníků, akce je volně 
přístupná se vstupem zdarma ) 

zpráva za 
období 

  

12 Rekonstrukce školní tělo-
cvičny na 6. ZŠ 

1.1.2 IO, 
OŠKMaT 

Ve staré tělocvičně školy: 
- instalace vzduchotechniky 
- oprava podlahy (vybroušení + nové 
nátěry vč. lajnování) 
- výměna obložení stěn a krytů radiáto-
rů 
- výmalba stěn tělocvičny 

Instalace vzduchotechniky: 
V minulosti byla z tělocvičny odstraněna 
větrací jednotka. Z tohoto důvodu 
(zejména po instalaci nových oken a 
zateplení budovy) jsou prostory tělo-
cvičny nedostatečně odvětrávány, je zde 
vysoká vlhkost a s tím spojená tvorba 
plísní na zdech a tělocvičném nářadí. 
Oprava podlahy: 
Sportovní podlaha je značně opotřebo-
vána, na některých místech dochází k 
drobnému propadání. 
Výměna obložení a krytů radiátorů: 
Stěny tělocvičny jsou obloženy lepeným 

Základní škola 
Frýdek-Místek, 
Pionýrů 400 

2017 
Studie opravy 
tělocvičny: 
- vzduchotechni-
ka 
- oprava podlahy 
(vybroušení + 
nové nátěry vč. 
lajnování) + 
vymalování 
- 30.000 Kč bez 
DPH 
Projektová 
dokumentace 

1.130.000 Kč 
bez DPH 

počet akcí 1 realizace 
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kobercem, což s sebou nese zvýšené 
nároky na údržbu a malou estetickou 
úroveň. Z tohoto důvodu je vhodnější 
dřevěné obložení stěn. 
Kryty radiátorů jsou značně opotřebová-
ny. 
Výmalba stěn tělocvičny: 
Stěny tělocvičny jsou zašpiněny. 

rekonstrukce 
tělocvičny 
(kompletní 
realizační PD vč. 
položkových 
rozpočtů - pro 
výběr dodavatele 
a realizaci): 
- vzduchotechni-
ka - zpracování 
kompletní PD - 
cen. odhad 
80.000,- tis. Kč 
bez DPH 
- rekonstrukce 
sportovní podla-
hy + výměna 
obložení a krytů 
radiátorů – cen. 
odhad 20.000,- 
Kč bez DPH 
2018 (červenec – 
srpen) 
- rekonstrukce 
sportovní podla-
hy + výměna 
obložení a krytů 
radiátorů 
- výmalba stěn 
tělocvičny 
- osazení vzdu-
chotechnické 
jednotky s  (v 
případě možnosti 
využití stávajících 
stavebních 
otvorů pro 
vedení vzducho-
techniky pouze 
drobné stavební 
práce). 
Celková cena cca 
1.000.000 Kč bez 
DPH. 

13 Odkup pozemků pro 
rozšiřování sportovních 
aktivit 

1.3.2 OSOM Záměrem je odkoupit část pozemku p.č. 
3495/1 za účelem rozšíření sportovních 
aktivit. 

  Baseballové 
hřiště ve 
Frýdku-Místku 

    zpráva zpráva za 
období 

  

14 Festival čtení 1.4.1 Městská 
knihovna 
F-M 

0. ročník se konal již v roce 2016 pod 
názvem Týden čtení 
1. ročník je plánován v týdnu od  30. 10. 
do 4. 11. 2017 
Kampaň na podporu čtení, čtenářské 
gramotnosti, knih a knihoven. Záměrem 
je předčítat v knihovnách, ve všech 
typech škol a v dalších organizacích s 
cílem zapojení co největšího počtu 
čtenářů. Dále pořádat akce na propagaci 
četby a knih – autorská čtení, scénická 
čtení, besedy se spisovateli, workshopy 
… 

Podpora čtení, čtenářství, čtenářské 
gramotnosti, knih, knihoven … 

Knihovna FM, 
KulturaFM, MŠ, 
ZŠ, SŠ a další 
instituce ve 
městě 

1. ročník je 
plánován v týdnu 
od  30. 10. do 4. 
11. 2017 

Cca 120 tisíc zpráva zpráva za 
období 
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15 Adventní městečko 1.4.1 ŽÚ Vánoční prodejní akce doplněná atrak-
cemi a kulturním programem, včetně 
technickoorganizačního zázemí.                                                                                                                                                                                
Zvážit možnost využití mobilního 
kluziště. 

Tradiční vánoční atmosféra realizovaná 
ve veřejném prostoru. 

Náměstí 
Svobody v 
Místku 

Prosinec daného 
kalendářního 
roku. 

500 000 – 1 
000 000 Kč 

zpráva zpráva za 
období 

realizace 

16 Masopustní jarmark  1.4.1 ŽÚ Masopustní veselice s průvodem masek, 
prodejem tradičního sortimentu a 
občerstvením, včetně soutěže.  

Zachování tradic se zapojením veřejnosti 
(masky, soutěž). 

Náměstí 
Svobody v 
Místku 

Únor daného 
kalendářního 
roku. 

50 000 - 100. 
000 Kč 

zpráva zpráva za 
období 

realizace 

17 Zvyšování úrovně vzdělává-
ní 

1.1.1 OŠKMaT Zvyšování úrovně a zlepšování podmí-
nek pro vzdělávání formou podpory škol 
při zapojování škol do Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
podporou nadaných dětí, obnově ICT 
apod.   

    2017-2018   zpráva zpráva za 
období 

realizace 

18 Obnova zahrad MŠ 1.1.2 OŠKMaT Obnova zahrad při MŠ – podpora 
obnovy herních prvků, úprav zeleně, 
opravy zpevněných ploch 

Zkvalitnění venkovního prostředí pro 
děti v mateřských školách. 

Frýdek-Místek 2017-2018   zpráva zpráva za 
období 

  

19 Veřejná sportoviště a 
workoutové aktivity 

1.3.1 OŠKMaT, 
IO 

Údržba, obnova a budování veřejných 
sportovišť ve městě. Jedná se jak o 
zajištění údržby stávajících hřišť, tak 
jejich rekonstrukce v rámci revitalizace 
veřejných prostranství např. na ul. 28. 
října, ul. Vrchlického apod. 
 Vybudování workoutových hřišť ve 
městě. 

  Frýdek-Místek 2017 - 2018   Počet rekonstruova-
ných/vybudovaných hřišť 

5 realizace 

20 Podpora sportovních oddílů 
dětí a mládeže 

1.3.6 OŠKMaT Podpora sportovních oddílů dětí a 
mládeže prostřednictvím Sportovního 
fondu a Centrum sportu. 

Podpora sportovních klubů, zejména 
těch, které dosahují významnějších 
výsledků (postup do vyšších soutěží).  
Centrum sportu a sportovní fond: 
Děti a mládež jsou podporovány pro-
střednictvím Centra sportu ve sportov-
ních klubech hokeje, fotbalu, házené, 
volejbalu, basketbalu, atletiky a šachu.  
Do centra sportu jsou zařazené význam-
né sportovní kluby s dlouholetou tradicí, 
širokou sportovní základnou a dlouho-
době dosahující významných úspěchů. Z 
projektu Centra sportu se podporuje 
rovněž činnost kroužků na základních 
školách, jejichž cílem je přivádět děti k 
pohybovým aktivitám. 
Ze sportovního fondu města je podporo-
vána sportovní činnost pro děti a mládež 
i v menších sportovních klubech. 

  2017-2018   zpráva zpráva za 
období 

realizace 

21 Podpora kulturních akcí 1.4.1 OŠKMaT Podpora kulturních akcí na území města 
a to jak formou podpory činností 
kulturních spolků, tak podporou kon-
krétních kulturních akcí jako např. 
Sweetsen fest, letní kino, činnost Domu 
včelařů. 

Uspokojení kulturních potřeb občanů, 
prezentace města. 

  2017-2018   zpráva zpráva za 
období 

realizace 

22 Vznik slunících ploch u 
Ostravice 

1.3.3 IO, 
OŠKMaT 

Vybudování ploch pro slunění na 
březích řeky Ostravice. 

  podél Ostravice 2017-2018   počet akcí 1 realizace 

23 Podpora vzniku a provozu 
zooparku/faunaparku 

1.3.2 OŽPaZ Podpora provozu zooparku/faunaparku.   areál Slezanu 
Na Poříčí 

        realizace 
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24 Dětské hřiště Janáčkův park 
- výměna kačírku 

1.3.1 OŽPaZ Záměrem je rekonstrukce povrchu 
tlumící náraz v Janáčkově parku poblíž 
sídliště Riviera na ulici Josefa Suka. 
Stávající dopadová plocha ze štěrku 
(kačírku) bude nahrazena pryžovým 
povrchem a trávníkem. 

Stávající povrch tlumící náraz z kačírku 
ztěžuje údržbu dětského hřiště. Kačírek 
je provozem roznášen a rozhazován po 
okolních plochách. Především kačírkem 
soustavně znečištěn přilehlý chodník 
může být příčinou uklouznutí. Kačírkem 
také dochází ke zvýšenému oděru 
a poškozování dětských prvků. Opravy 
těchto prvků následně vyžadují zvýšené 
finanční náklady na údržbu. Při pohybu 
dětí v kačírku je také zvýšená prašnost, 
která způsobuje větší znečištění dětí a u 
některých vyvolává alergické reakce na 
polétavé prachové částice.  

Dětské hřiště v 
Janáčkově 
parku poblíž 
sídliště Riviera. 

• zpracování 
záměru a vydání 
územního 
souhlasu cca 3 
měsíce, 
• výběr dodava-
tele, uzavření 
smlouvy, realiza-
ce cca 3 měsíce,  
• předpoklad 
realizace stavby 
polovina roku 
2017 

cca 600 tis. 
Kč 

    realizace 

25 Rekonstrukce dětských 
hřišť  

1.3.1 IO Rekonstrukce dopadových ploch (polo-
žení nových pryžových dlaždic nebo 
povrchu z lité pryže, tak aby byla 
vytvořena jednolitá dopadová plocha 
bez vystouplých přechodů) a rekon-
strukce stávajících nevyhovujících 
dětských prvků na hřištích. Součástí 
rekonstrukce bude také oplocení a 
přístupový chodník. 

Dětská hřiště budou rekonstruována na 
základě požadavků obyvatel přilehlých 
domů a z důvodu nárůstu dětí v této 
lokalitě.  Přínosem pak bude zlepšení 
současného stavu hřiště, zvýšení pro-
vozní bezpečnosti dětí při pohybu na 
hřišti, umožnění aktivního trávení volné 
času dětí z přilehlých bytových domů. 
Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 12 
let. 

sídliště Kolaří-
kovo, ul. Dr. A. 
Vaculíka; 
sídliště Anen-
ská, ul. Dvořá-
kova; sídliště K 
Hájku, ul. Nad 
Rybníkem 

2017 3,5 mil. Kč počet akcí 3 realizace 

26 Pořízení kamerového 
systému a systému krytí 
ledové plochy 

1.3.5 IO Poskytnutí investiční dotace společnosti 
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. na 
pořízení kamerového systému a systé-
mu krytí ledové plochy. 

Rozšíření sportovního vyžití v hale 
Polárka, širší možnosti využití plochy pro 
sportovní a kulturní účely, 
doplnění vybavení haly Polárka. Cílovou 
skupinou jsou návštěvníci haly. 

Hala Polárka 2017 4,2 mil. Kč počet akcí 1 finanční 
podpora 
města 

27 Rekonstrukce Městské 
knihovny FM – Místek, 
Hlavní 111 

1.3.3 IO Celková rekonstrukce krovu a střešního 
pláště, využití půdních prostor s případ-
ným prodloužením výtahu, výměna 
oken, zateplení obvodového pláště, 
sanace spodní stavby, nástavba nad 
jednopodlažní částí, rekonstrukce 
přístupové nájezdové rampy, alterna-
tivní přístavba venkovního výtahu k 
navazujícímu objektu č.p.112, rekon-
strukce přilehlých zpevněných ploch, 
interiéry, systém elektronické evidence 
knih. 

Úspory energie, nová užitková plocha, 
zamezení vlhnutí zdiva, celkové zlepšení 
fyzického stavu budovy, efektivnější 
systém evidence knih. Cílovou skupinou 
jsou návštěvníci knihovny. 

Městská 
knihovna FM – 
ul. Hlavní 111 

2017 - 2019   počet akcí 1 realizace 

28 MŠ Olbrachtova – stavební 
úpravy 

1.1.2 IO Stavební úpravy 2. nadzemního podlaží 
budovy (dispoziční úpravy prostor 
dětského oddělení, rekonstrukce 
sociálního zařízení a vybudování úniko-
vého východu). V 1. nadzemním podlaží 
pak rekonstrukce školní kuchyně a 
zřízení nákladního výtahu. 

Navýšení kapacity školky, odstranění 
nevyhovujícího stavu kuchyně.  
Cílovou skupinou jsou děti navštěvující 
školku, zaměstnanci. 

MŠ Beruška, 
odloučené 
pracoviště – 
Olbrachtova 
1421 

červenec - srpen 
2017 

8 mil. Kč počet akcí 1 realizace 

29 Rekonstrukce budovy 
Národního domu 

1.4.6 IO Revitalizace areálu, rekonstrukce 
vnějších i vnitřních prostor – úprava 
vnějšího vzhledu historické budovy, 
nádvoří, vnitřních dispozic sálu, šatny, 
sociálního zařízení, výměna oken a další. 
Dobudování multifunkčního sálu. 

Zlepšení špatného technického stavu 
budovy, efektivnější využití prostor pro 
konání společenských a kulturních 
událostí, sjednocení vnitřní úpravy a 
vzhled budovy. Cílovou skupinou jsou 
návštěvníci ND, zaměstnanci, vlastník 
objektu. 

Národní dům v 
Místku – 
Palackého 134, 
objekt bývalé 
Moravia Banky 

2017 – 2018 
projektování 

  počet akcí 1 realizace 
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30 Oplocení dětských hřišť 1.3.1 IO Vybudování oplocení kolem dětských 
hřišť – 1m vysoké drátěné oplocení z 
plotových dílců bez podezdívky s 
obrázky kreslenými dětmi. 

Zvýšení bezpečnosti dětí při hraní si na 
hřištích, zajištění čistoty pískoviště a 
prostoru dětského hřiště, zamezení 
přístupu zvířat a omezení návštěvnosti 
nežádoucích osob. 
Cílovou skupinou jsou děti. 

Frýdek-Místek   2017 2,6 mil. Kč počet hřišť 10 realizace 

31 Rekonstrukce a renovace 
škol 

1.1.2 IO Provedení rekonstrukce elektroinstalace 
- silnoproudé i slaboproudé (rozhlas, 
zvonek, IT) rozvody. Rekonstrukce šaten 
– sanace zdiva, výměna dlažby, nové 
šatní skříňky. Venkovní izolace budovy – 
provedení hydroizolace, drenáže, 
výměna svodové kanalizace. Renovace 
oken. 

Lepší vybavenost a funkčnost elektroza-
řízení, eliminace nevhodných hygienic-
kých a provozních 
podmínek, zamezení vlhnutí zdiva, lepší 
zabezpečení věcí ponechaných v šatně, 
energetické úspory,  
omezení hluku ve třídách. Cílovou 
skupinou jsou žáci a zaměstnanci škol. 

ZŠ El. Krásno-
horské; 11. ZŠ 
Jiřího z Podě-
brad; ZŠ Petra 
Bezruče 

2017 - 2018 24 mil. Kč počet akcí 3 realizace 

32 Skatepark ve Frýdku-Místku 1.3.2 IO Výstavba areálu kolečkových sportů 
(skateparku). Jedná se vybudování 
plochy s rozmístěnými 
překážkami se speciálním povrchem pro 
skateboard, inline brusle a BMX kola. 
Skatepark bude částečně zastřešen, 
bude obsahovat rampy, bazén, bike a 
street překážky, uzamykatelné boxy pro 
věci příchozích sportovců i mobilní 
buňku pro správce skateparku. 

Záměr vychází z trvalého zájmu občanů – 
mládeže a zájmových spolků. Přínosem 
bude rozšíření nabídky sportovních 
aktivit ve městě (podchycení problémo-
vé skupiny dětí a mládeže a prevence 
rizikového chování; zvýšení atraktivity 
města o nové adrenalinové využití 
volného čas).  

parc. č. 3070  2017 8 mil. Kč řešená plocha cca 2000 m
2
 realizace 

33 Sportovní hala Frýdek-
Místek 

1.3.1 IO Výstavba nové sportovní haly se 2 
nadzemními podlažími – hrací plocha, 
tribuny, šatny, hygienické zařízení, 
kancelář správce objektu, sklad, posi-
lovna a další. Venkovní část areálu bude 
obsahovat hřiště, běžeckou dráhu, 
prostor sloužící k skoku dalekému či 
vrhu koulí. Součástí bude také výstavba 
parkovacích míst. 

Rozšíření možnosti sportovních aktivit, 
využití haly k tréninkovým účelům a pro 
konání zápasů. 
Cílovou skupinou jsou především žáci 
přilehlé ZŠ, sportovní kluby, občané. 

ul. Jiřího z 
Poděbrad – 
parc. č. 
1831/324, 
1831/331, 
1600/1, 
1600/3, 1599 

2017 - projektová 
příprava 
2018 - realizace 

100 mil. Kč počet akcí 1 realizace 

34 Volnočasový areál ve 
Frýdku-Místku 

1.3.1 IO Vybudování volnočasového areálu pro 
rekreační a pohybové aktivity s důrazem 
na možnost využití všech generací 
obyvatel. 

Rozšíření možnosti aktivního trávení 
volného času. Cílovou skupinou jsou 
občané a návštěvníci 
Frýdku-Místku. 

Místek , ul. 28. 
října - parc. č. 
3491/2, 3416, 
3433, 3434/1, 
3434/2, 
3435/2, 
3437/2, 3458, 
3459, 3491, 
3491/25, 
3492/1, 
3493/5, 5152, 
5220/2, 5220/3 

2017-2018 50 mil. Kč počet akcí 1 realizace 

35 Informační systém ve městě 1.5.1 OÚRaSŘ Vytvoření či doplnění informačního 
systému ve městě, systém navigace na 
TOP atraktivity 

  Frýdek-Místek 2017-2018   zpráva zpráva za 
období 

realizace 

36 Doplnění infrastruktury v 
rekreační oblasti Olešná 

1.2.1 OÚRaSŘ Instalace informačních tabulí, pevných 
dalekohledů s výhledem na Beskydy, 
nabíjecí stanice pro elektrokola apod.  

  rekreační oblast 
Olešná 

2017-2018   zpráva zpráva za 
období 

realizace 
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PŘÍLOHA – Záměry TO 2 - Sociální služby a zdravotní péče 

 

Číslo 
záměru 

Název projektu (záměru) Číslo 
opatření/ 

podopatření 

Gesční 
příslušnost 

Stručný popis projektu (záměru) Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, 
další informace) 

Místo realizace 
(bližší lokalizace 

na území 
města, územní 

dopady) 

Harmonogram 
realizace 

Odhad 
nákladů ve 

sledovaném 
období (v Kč) 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Role 
města 

37 Půdní vestavba a přístavba 
výtahu 

2.1.2 IO, Centrum 
pečovatelské 
služby 
Frýdek-
Místek 

Půdní vestavba a přístavba výtahu 
objektu Centra pečovatelské služby  
Frýdek-Místek, p.o.,na ulici Zámecká 1266 

Cílem investiční akce je vytvořením adekvátního 
materiálně-technického zázemí zajistit dostupnost 
a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb naší 
organizací a podpořit rozvoj zejména terénní 
pečovatelské služby. Investice se rovněž význam-
ným způsobem promítne do zhodnocení obecního 
majetku. Reaguje na skutečné aktuální potřeby, 
koresponduje s vývojovými trendy v oblasti 
poskytování sociálních služeb, navazuje a souvisí 
se strategickými dokumenty na všech úrovních. 
Na úrovni obce se opírá zejména o Strategický 
plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na 
období 2012-2025 a Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na 
období 2014-2018. Realizace výtahu dále zajistí 
bezbariérovost celého objektu, což pro cílovou 
skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením 
je nezbytným opatřením k zamezení diskriminace 
této skupiny osob. 

Zámecká 1266, 
Frýdek Místek 

12 měsíců 8 mil. Kč Počet akcí 1 Realizace 

38 Revitalizace vnitřních rozvo-
dů a opatření směřující k 
úspoře energií v Centru 
denních služeb – Domovinka 

2.1.2 IO, Centrum 
pečovatelské 
služby 
Frýdek-
Místek 

V objektu jsou nevyhovující a nedostaču-
jící vnitřní rozvody a systému vytápění, 
jehož provoz je spojen s vysokými nákla-
dy. 

Účelem našeho záměru je výměna stávajících 
vnitřních rozvodů v celém objektu, změna vytápě-
ní formou lokálního zdroje tepla, výměna rozvodů 
topení a otopných těles, zateplení střechy a 
podlah objektu. Rekonstrukce přinese: 
- Úsporu nákladů na vytápění 
- Výměna elektrických obvodů nám umožní lépe 
dispozičně řešit vnitřní uspořádání objektu, 
kvalitnější osvětlení prostor, vytvoření prostoru 
pro počítačovou gramotnost cílové skupiny, 
eliminace potenciálního bezpečnostních rizik 
(např. požár, nouzová tlačítka…) 
Cílová skupina – senioři a osoby se zdravotním 
postižením 

Josefa Lady 
1791, Frýdek-
Místek 

8 měsíců Na realizaci 
bude potřeba 
vypracovat 
projektovou 
studii a 
pasport 
otopné 
soustavy, 
které určí 
rozsah po-
třebných 
prací, jejich 
náklady a 
dopady této 
rekonstrukce 
na chod 
objektu. 

Počet akcí 1 Realizace 
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39 Rozšíření kapacity denního 
stacionáře Domovinka  

2.1.2 OSS, IO Vytvoření podmínek pro vznik denního 
stacionáře pro seniory , osoby se zdra-
votním postižením  a osoby s chronickým 
duševním onemocněním v lokalitě 
Frýdek-Místek (Domovinka 2).  Rozšíření 
kapacity denního stacionáře Domovinka 
pro osoby se specifickými potřebami 
(demence, Alzheimerova choroba). 

Účelem záměru je vytvoření podmínek ve Frýdku-
Místku pro vznik denního stacionáře pro seniory, 
osoby zdravotně postižené a osoby s chronickým 
duševním onemocněním. Zařízení zajistí pobyt 
těchto osob během dne a umožní rodinám, které 
o tyto osoby pečují, zapojení do běžného života a 
usnadní jim péči o tyto osoby. Stacionář kromě 
zajištění péče o tyto osoby, které mají svá zdra-
votní a psychická omezení (demence, Alzheimero-
va choroba, civilizační choroby apod.) jim zajistí 
rozvoj dovedností, aktivizaci a kontakt se spole-
čenským prostředím. 
Stávající kapacita v Centru denních služeb – 
Domovince na ulici J.Lady 1791 (zařízení Centra 
pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o.) je 
omezená kapacitou 18 míst, kterou již více nelze s 
ohledem na technické možnosti navyšovat. Roste 
poptávka po tomto druhu ambulantní  služby. V 
současné době i s výhledem do budoucna již nelze 
plně uspokojovat všechny zájemce o službu, 
zejména ze strany osob se zvláštními potřebami 
(lidé s demencí, postižení Alzheimerovou choro-
bou) 
Cílová skupina – senioři, osoby se zdravotním 
postižením, osoby s chronickým duševním one-
mocněním 

Frýdek-Místek 2017-2018   Počet akcí 1 Realizace 

40 Centrum aktivních seniorů 2.1.4 IO Novostavba centra pro seniory – spole-
čenský sál, tělocvična, šatny, sociální 
zařízení, kanceláře, studovna a další. 
Součástí areálu bude také parkoviště, 
zastřešená terasa a odpočinková zóna. 

Rozšíření možnosti aktivního trávení volného času 
seniorů. Cílovou skupinou jsou senioři. 

Místek – parc. č. 
2057/57, 1723 

2017 - projekto-
vání 
2018 - realizace 

39 mil. Kč počet akcí 1   

41 Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice na ul. Střelniční ve 
F-M 

2.3 IO Zateplení budovy, výměna výplní, rekon-
strukce střechy, úprava podlahy, oprava 
prostor skladu a dílny, vybudování 
technického zázemí, rekonstrukce elektro 
sítě apod. 

Zlepšení špatného technického stavu objektu, 
rozšíření možností využití objektu. Cílovou skupi-
nou je SDH Frýdek, krizový štáb ORP FM, povod-
ňová komise SMFM, ORP FM. 

ul. Střelniční 
1861 

2017 - projekto-
vání 

  počet akcí 1   

42 Úspory energie ve veřejných 
budovách - Penzion pro 
seniory 

2.2.1 IO Zateplení a výměna oken Úspory energie; zlepšení fyzického stavu penzio-
nu; možnost získání dotace. Cílovou skupinou jsou 
uživatelé penzionu pro seniory, vlastník objektů. 

Penzion pro 
seniory - 
Lískovecká 86 

2017   počet akcí 1   

43 Program prevence kriminali-
ty 2017 – 2018  

2.3.1 MP 1. Asistent prevence kriminality   
Obecným cílem projektu je prostřednic-
tvím zaměstnání a vzdělávání cílové 
skupiny rozšířit její možnosti uplatnění na 
trhu práce a právě za pomoci zaměstna-
nosti jí umožnit integraci  
do společnosti. Specifickými cíli pak je 
vytvoření nového pracovního místa pro 
cílovou skupinu, rozšíření stávajících míst 
o doplňkovou službu, jako je například 
vzdělávání, individuální poradenství, 
plánování, týdenní hodnocení práce aj. 
Vytvoření metodiky, která bude pro-
střednictvím kompetencí žadatele dále 
šířena mezi samosprávy, které projeví 
zájem na zlepšení situace v oblasti 
motivace a zaměstnanosti. A v poslední 
řadě motivace mladé generace k větší 
zaměstnanosti. 
2. Seniorská akademie 
Zvýšit pocit bezpečí frýdecko-místeckých 

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

Městská policie 
(besedy); VOŠ 
Goodwil (Seni-
orská akade-
mie); město 
Frýdek-Místek 

2017-2018 1.   92.200 Kč 
2. 150.500 Kč 
3. 107.900 Kč 

Počet ak-
cí/zpráva 

  Realizace 
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seniorů a znesnadnit možnost páchání 
trestné činnosti na těchto osobách. 
Dalším cílem projektu je komplexní 
přístup v komunitě postavený na spolu-
práci obce, Policie ČR a dalších subjektů 
formou přednáškové činnosti. 
3. Forenzní značení jízdních kol 
Ochrana za pomoci syntetické DNA je 
novou metodou ochrany majetku, 
především  
s preventivním účinkem. Každé označené 
jízdní kolo syntetickou DNA je vybaveno 
příslušnými samolepkami a upozorněními 
o tomto označení. Samolepky a upozor-
nění varují pachatele, že jízdní kolo je 
speciálně označeno, a že může být 
identifikován policií a de facto i de iure jej 
usvědčit z trestného činu. Samolepky a 
upozornění taktéž informují o tom, že 
jízdní kolo, chráněné syntetickou DNA, je 
pro potenciálního zloděje bezvýznamné z 
pohledu jeho možného dalšího zpeněže-
ní.  

44 Navýšení počtu strážníků MP 2.3.1 MP Navýšení počtu strážníků MP na plánova-
ných 75.  

  Frýdek-Místek 2017-2018   Zpráva Zpráva za 
období 

Realizace 

45 Výměna oken na budově – 
Fibichova 469, Frýdek - 
Místek 

2.1.2 OSS, IO Stávající technický stav oken je velmi 
špatný. Vznikají zvýšené provozní náklady 
na tepelnou energii. 

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

Žirafa – Integro-
vané centrum 
Frýdek – Místek, 
p. o., Fibichova 
469, 738 01 
Frýdek - Místek  

2017-2018 2 800 000,-Kč Počet akcí 1 Realizace 

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

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

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

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

2017-2018 U-kryt: 1.050 
tis. Kč/rok 
Klub Nezbeda: 
900 tis. Kč/rok 
Klub Nezbeda 
a Prostor: 
2.548 tis. 
Kč/rok 

Počet podpoře-
ných osob 

  Realizace, 
finanční 
podpora 
města 
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i mimo něj (rozšíření počítačové učebny, letní 
tábor, rozšíření témat neorganizovaných besed).  
Klub Prostor provozuje také SMFM. Cílovou 
skupinou tohoto zařízení jsou děti a mládež ve 
věku 14 – 19 let. Služba je cílená na uživatele, 
kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy. 
Nabízí služby a volnočasové aktivity, rozšiřuje 
nabídky hudební zkušebny, která je součásti 
klubu. Realizuje projekt Burárum (nadace OKD), 
realizuje hudební festival uživatelů Prostoru, 
tvorbu videoklipu. Spolupracuje s jinými NZDM ve 
městě, (prioritně s NZDM Kosťa). Rozvíjí další 
aktivity v prostorách klubu i mimo něj (rozšíření 
počítačové učebny, letní tábor, rozšíření témat 
neorganizovaných besed).  

47 Projekt terénních a sociálních 
služeb ve městě 

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

Současná terénní práce je významným prostřed-
kem prevence sociálního vyloučení jednotlivců, 
rodin i komunit. Výhodou terénní práce je její 
realizace v přirozeném prostředí uživatelů služeb 
a přímý kontakt pracovníků s nimi. Terénní práce 
zahrnuje sociální poradenství při jednání s úřady, 
v oblasti bydlení a vzdělávání, pomoc při uplatnění 
na trhu práce, řešení zadluženosti a prevenci 
užívání drog, alkoholu a gamblerství.   
- Realizace tradiční akce ROMIPEN 
- Realizace protidrogového týdne v SVL (formou 
tematických přednášek, nabídkou služeb                  
a subjektů působících v SVL, promítání, volnoča-
sové aktivity) 
- Působení zdravotního terénního pracovníka 
(současně také terénní pracovník) 
- Letní tábor „Cesta z města“ 
- Spolupráce s ADRou při aktivitě doučování dětí 
na ul. Sokolské 
- Rozšíření spolupráce se základními školami 
města s inkluzním přístupem 

Město Frýdek-
Místek a blízké 
okolí  

2017-2018   Počet podpoře-
ných osob 

  Realizace 

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

2.1.1 Charita F-M, 
OSS 

Stavební úpravy půdních prostor jsou 
realizovány za účelem vybudování 10ti 
nových jedno lůžkových pokojů. Dům 
pokojného stáří zajišťuje služby sociální 
péče starým nemocným lidem, kteří pro 
svou nepříznivou sociální situaci nejsou 
schopni se sami o sebe trvale a nepřetrži-
tě postarat. Cílem služby je vytvořit 
důstojné podmínky a prostředí seniorům.  

Zvyšující se poptávka po pobytových sociálních 
službách. Cílová skupina: lidé s Alzheimerovou 
chorobou, demencí 

Dům pokojného 
stáří u Panny 
Marie Frýdecké, 
Mariánské 
náměstí 146, F-
M, katastrální 
území Frýdek.  

2018-2020 8 mil. Kč Počet podpoře-
ných osob 

    

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

2.1.1 OSS Cílem sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi je poskytovat individuálně 
přizpůsobenou podporu a pomoc rodi-
nám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé 
životní situaci, rodinám sociálně znevý-
hodněným a rodinám ohroženým sociál-
ním vyloučením, popřípadě rodinám, kde 
je ohrožen vývoj dítěte vlivem dlouhodo-
bé krizové sociální situace, kterou rodiče 
nedokáží řešit. Sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi je klientům poskyto-
vána v jejich domácnosti a je individuálně 
zaměřena na potřeby celé rodiny. Terénní 
pracovníci navštěvují rodiny, mapují jejich 
nepříznivou sociální situaci, spolu s 

Pomoc a podpora rodinám při sociálním začleňo-
vání, podpora při řešení tíživé rodinné situace, 
nácvik sociálních dovedností a rodičovských 
kompetencí, nácvik dovedností spojených s péčí o 
děti, péči o domácnost. Vedeme klienty k zodpo-
vědnosti za své jednání, usilujeme o to, aby dítě 
mělo možnost vyrůstat v rodinném prostředí, v 
atmosféře lásky a porozumění. Služba je určena 
rodinám, osamělému rodiči či jiné pečující osobě s 
jedním nebo více dětmi ve věku 0-18 let, které se 
nacházejí v tíživé sociální situaci související: s 
nevyhovující bytovou situací; s problematickou 
finanční situací; s problémy s výchovou a se 
zajištěním vzdělání dětí; s přítomností patologic-
kých jevů v rodině (závislosti, domácí násilí aj.); s 

Město Frýdek-
Místek a spádo-
vé obce. 

2017-2018   Počet podpoře-
ných rodin  

  Finanční 
podpora 
města 
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klienty sestavují plány spolupráce, které 
mají za cíl sanaci rodiny.  Terénní sociální 
pracovníci úzce spolupracují s pracovníky 
orgánu sociálně právní ochrany dětí, 
účastní se případových konferencí 
realizovaných za účelem nastavení 
spolupráce subjektů podílejících se na 
řešení případu konkrétní rodiny. Nástro-
jem pro zajištění kvality poskytované 
služby je vzdělávání pracovníků reflektují-
cí potřeby klientů.  

rizikovou rodinnou historii (odebrání dětí do 
ústavní výchovy, rodiče vyrůstali v ústavním 
zařízení); rodina usilující o návrat dětí z ústavní 
výchovy do rodiny (momentálně v domácnosti 
nejsou přítomné žádné děti); těhotné ženy, které 
se připravují na příchod dítěte.  

50 Středisko BETHEL a SÁRA 
Frýdek-Místek  

2.1.1 OSS Středisko BETHEL Frýdek-Místek poskytu-
je tyto registrované sociální služby: 
Azylový dům, kdy posláním je dočasně 
poskytnout dospělým osobám bez 
přístřeší ubytování, zázemí pro přípravu 
jídla, kvalifikovanou pomoc a lidskou 
podporu k řešení jejich nepříznivé životní 
situace.   
Nízkoprahové denní centrum, kdy poslá-
ním je poskytnout přes den zázemí ženám 
a mužům bez přístřeší starším 18ti let. 
Cíle služby: poskytnutí základního sociální 
poradenství všem uživatelům, kteří chtějí 
změnit svoji těžkou životní situaci; 
motivace uživatelů k provádění osobní 
hygieny – snižování zdravotních rizik; 
pomoc při zajištění stravy, vyprání 
osobního prádla.   
Noclehárna, kdy posláním noclehárny pro 
muže je poskytnout zázemí formou 
přenocování mužům bez přístřeší starším 
18ti let, kteří se ocitli v obtížné situaci. 
Hlavním cílem noclehárny je vytvoření 
podmínek pro uspokojení základních 
potřeb osob bez přístřeší (možnost 
přespání, provedení osobní hygieny, 
poskytnutí základního sociálního pora-
denství), podpořit uživatele k samostat-
nosti nebo jiné následné službě (azylový 
dům, ubytovna, podnájem apod.). 
Terénní program, kdy posláním terénního 
programu je poskytnout mužům a ženám 
bez přístřeší starším 18ti let bezplatnou, 
kvalifikovanou pomoc a podporu formou 
vyhledávání, kontaktování  v jejich 
přirozeném prostředí na základě jejich 
individuálních potřeb. Cíle služby: Vyhle-
dat a oslovit v terénu osoby bez přístřeší 
od 18ti let na území města F-M ohrožené 
nepříznivou sociální situací a rizikovým 
způsobem života; poskytnutí informací o 
návazných službách (např. noclehárna, 
denní centrum); sociální začleňování - 
pomoc při dostupnosti návazných služeb 
(doprovod oslovené osoby terénním 
pracovníkem např. na úřad, k lékaři, do 
sociálního šatníku, do denního centra). 
 

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

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

2017-2018 Středisko 
BETHEL: 
Azylový dům: 
3.887 tis. 
Kč/rok; 
Nízkoprahové 
denní cen-
trum: 1.215 
tis. Kč/rok; 
Noclehárna: 
1.328 tis. Kč 
rok; Terénní 
program: 776 
tis. Kč/rok 
Středisko 
SÁRA: Azylový 
dům pro ženy: 
1.700 tis. 
Kč/rok; 
Azylový dům 
pro matky s 
dětmi: 1.941 
tis. Kč/rok; 
Noclehárna 
pro ženy: 565 
tis. Kč/rok; 
Sociální 
rehabilitace: 
423 tis. Kč/rok 

Počet podpoře-
ných osob 

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

51 Dotační program na podporu 
a rozvoj sociálních služeb 

2.1.2 OSS Dotace jsou součástí systému vícezdrojo-
vého financování sociálních služeb od 
roku 2007. Sociální služby jsou financová-
ny přímo platbami jejich uživatelů, 
dotacemi ze státního rozpočtu, z rozpočtu 
kraje a obce, příp. platbami zdravotních 
pojišťoven, ze strukturálních fondů, 
nadací, darů apod. Dotace z rozpočtu 
obce jsou rozdělovány mezi jednotlivé 
poskytovatele sociálních služeb, splňující 
podmínky registrace sociálních služeb, na 
takové služby, které občané obce potře-
bují, a které jsou součástí komunitního 
plánování a také mezi subjekty poskytující 
navazující služby na služby sociální. 
Efektivní využívání finančních prostředků 
pro sociální oblast – podporují se potřeb-
né projekty pro město Frýdek-Místek v 
souladu se schválenými strategickými 
dokumenty. 

Záměrem je stabilita a kvalita poskytovaných 
služeb zajištěním pravidelného a transparentního 
financování z dotačních titulů města a optimálněj-
ší propojení v plánování sociálních služeb. 
Cílová skupina: poskytovatelé sociálních služeb a 
navazující služby. 

Město Frýdek-
Místek 

2017-2018   Počet podpoře-
ných slu-
žeb/subjektů 

  Realizace 

52 Monitoring projektů na 
podporu a rozvoj sociálních 
služeb a souvisejících aktivit 

2.1.3 OSS Statutární město Frýdek-Místek je 
poskytovatelem účelových dotací na 
sociální služby, který má dle Podmínek 
programu (výzvy) na podporu a rozvoj 
sociálních služeb a ostatních aktivit 
navazujících na sociální služby, právo 
provádět kontrolu dodržení účelovosti 
poskytnuté dotace, jakož i kontrolu 
splnění dalších povinností příjemce a 
podmínek, za kterých je dotace poskyto-
vána dle uzavřené „Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace“ z rozpočtu statutár-
ního města Frýdek-Místek.  

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

Město Frýdek-
Místek 

2017-2018   Počet monito-
rovaných 
projektů 

  Realizace 
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53 Projekt sociální prevence 
rizikového chování dětí a 
mládeže  

2.1.4 MP 1. Motivačně vzdělávací letní tábor pro 
děti  
Aktivity jsou v rámci pobytu zaměřené na 
zvyšování sociálních dovedností dětí 
včetně nastavení změn v jednání a 
postojích dětí v rizikových situacích. 
Vedoucí tábora budou pracovníci Měst-
ské policie, oddělení sociálně-právní 
ochrany pro děti, oddělení sociálních 
služeb a referent sociálně-právní ochrany 
dětí. 
2. Podpora fungování fotbalových týmů 
Cílem projektu je poskytnut možnost 
využití volného času mládeži a dětem ze 
sociálně a ekonomicky slabých rodiny 
bydlících převážně v sociálně vyloučené 
lokalitě. Podpořit fungování fotbalových 
týmů.  
3. Panda 
Projekt „Panda“ je připraven pro děti v 
mateřských a základních školách, který se 
zaměřen v oblasti prevence kriminality, 
dopravy a nežádoucích jevů u dětí všech 
věkových skupin.  

Cílem je snížení kriminality ve městě při prohlou-
bení spolupráce všech zainteresovaných organiza-
cí. 
Cílová skupina jsou děti a mládež, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením.  

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

2015-2018 1. 156.140 Kč 
2.  21.600 Kč 
3.  0 Kč 

Zpráva  Zpráva za 
období 

Realizace 

54 Den sociálních služeb  2.1.5 OSS Na území města Frýdku-Místku je zajišťo-
vána široká nabídka sociálních a navazují-
cích služeb. V souvislosti s tím přetrvává 
potřeba orientovat se v nabídce a mož-
nostech poskytovaných služeb; informo-
vání laické i odborné veřejnosti o posky-
tovatelích sociálních služeb a souvisejících 
aktivitách. 

Zvýšení informovanosti o sociálních službách, 
předávání informací zájemcům o službu a jejich 
blízkým. 
Vzájemná informovanost, propojení a zlepšení 
vztahů mezi poskytovateli sociálních služeb, 
uživateli, obcemi a veřejností.  

Město Frýdek-
Místek  

2017-2018   Počet infor-
mačních ak-
cí/počet infor-
mačních mate-
riálů  

  Realizace 

55 Pořízení přístrojového 
vybavení nemocnice 

2.2.1 Nemocnice 
F-M, OSS 

Záměrem projektu je finanční příspěvek 
na zlepšení a zkvalitnění podmínek 
léčebné a rehabilitační péče pro ambu-
lantní a hospitalizované pacienty nemoc-
nice a to pořízením prostředků zdravot-
nické techniky.  

Zlepšení péče o nemocné.  Nemocnice 
Frýdek-Místek, 
p. o. 

2017-2018 1.105 tis. Kč 
ročně 

Zpráva Zpráva za 
období 

Finanční 
podpora 
města 

56 Sociální rehabilitace 2.2.2 OSS Sociální rehabilitace je soubor specific-
kých činností směřujících k dosažení 
samostatnosti, nezávislosti a soběstač-
nosti osob se zdravotním postižením. 
Cílem služeb poskytovaných organizací 
KAFIRA o.p.s. je aktivizovat, podporovat 
samostatnost a rozvíjet schopnosti a 
dovednosti posilující pracovní a sociální 
začlenění osob se zrakovým postižením, 
vč. dovedností potřebných pro péči o 
vlastní osobu, soběstačnosti a při práci s 
kompenzačními pomůckami. Dále zajistit 
rodinám s dětmi od 7 let se zrakovým 
postižením takovou odbornou pomoc, 
která by plynule navazovala na služby 
rané péče a pomáhala překonávat nové 
životní situace a pokračovat v započaté 
práci v oblasti sociálního začlenění. 
Službami poskytovanými v rámci sociální 
rehabilitace je zajišťována osobám se 
zdravotním postižením individuální 
podpora při získávání návyků a dovednos-

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

Území statutár-
ního města 
Frýdku-Místku 

2017-2018 1.000 tis. 
Kč/rok. 

Počet podpoře-
ných osob. 

  Finanční 
podpora 
města 
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tí nejen pro běžný život, ale také    pro 
získání a udržení uplatnění v pracovním 
životě.   

57 Dotační program na podporu 
a rozvoj zdravotnictví 

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

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

Projekt musí být 
realizován pro 
občany města 
Frýdku-Místku. 

2015-2018 1.600 tis Kč Počet podpoře-
ných slu-
žeb/subjektů 

  Realizace 

58 Projekty vycházející z přístu-
pu Harm reduction (kontakt-
ní a poradenské centrum 
Frýdek-Místek) 

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

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

Kontaktní a 
poradenské 
centrum Frýdek-
Místek, Pionýrů 
1757, Frýdek-
Místek  

2017-2018   Počet podpoře-
ných osob 

  Finanční 
podpora 
města 

59 Projekty vycházející z přístu-
pu Harm reduction (terénní 
program Frýdecko-Místecko) 

2.3.3 OSS Přístup Harm reduction představuje 
princip snižování, minimalizaci škod, 
způsobených užíváním návykových látek 
– drog, u osob, které momentálně drogy 
užívají a nejsou motivovány k abstinování 
od návykových látek. Projekt tohoto 
přístupu je realizován prostřednictvím 
Terénního programu Frýdecko-Místecko. 

Terénní forma poskytování služeb si klade za cíl 
navazování kontaktů s uživateli drog v jejich 
přirozeném prostředí. Poskytované služby jsou 
zaměřeny na uživatele návykových látek, hlavím 
cílem je minimalizace škod způsobených užíváním 
nealkoholových drog - harm reduction, zlepšení 
zdravotního, sociálního a psychického stavu 
uživatelů, motivace ke změně chování směrem k 
abstinování (vnějším cílem je prevence, snižování 
možnosti šíření infekčních onemocnění jako jsou 
např. hepatitidy a HIV/AIDS a ochrana široké 
veřejnosti před těmito onemocněními). 
Cílová skupina: osoby experimentující s nealkoho-
lovými návykovými látkami, problémoví uživatelé, 
uživatelé a závislí na těchto látkách, jejich rodinní 
příslušníci a osoby blízké. Věková hranice od 15 
let. 

Město Frýdek-
Místek  

2017-2018   Počet podpoře-
ných osob 

  Finanční 
podpora 
města 

60 Komunitní centrum na ul. 
Míru 1345 

2.1.2 IO, OSS Rekonstrukce části domu č.p. 1345 na ul. 
Míru za účelem vybudování komunitního 
centra vč. pořízení vybavení. 

Vybudování zázemí pro aktivity komunitního 
centra, zázemí pro činnost  ambulantní sociální 
služby Centrum Pramínek a pro zaměstnance 
terénní služby Rebel. Součástí komunitního centra 
budou také prostory pro sociální pracovníky 
Magistrátu města Frýdek-Místek a asistenty 
prevence kriminality. Na jednom místě tak budou 
zajištěny komplexní služby pro obyvatele sociálně 
vyloučené lokality.  

ul. Míru 1345 2017-2018 7,6 mil. Kč počet akcí 1 Realizace 

61 Vybudování nových prostor 2.3 MP, IO Rekonstrukce budovy na ul. Těšínská Kapacita současných prostor využívaných Měst- ul. Těšínská 2017-2018   počet akcí 1 Realizace 
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pro Městskou policii F-M 1083 za účelem vytvoření nových prostor 
pro Městskou policii F-M 

skou policií F-M je nedostačující. 1083 

62 Vybudování nových prostor 
pro Domov se zvláštním 
režimem 

2.1.2 BESKYD 
DZR,o.p.s., 
OSS 

Nákup a následná rekonstrukce budovy 
bývalé spořitelny na ul. Na Poříčí 

  ul. Na Poříčí 2017 - 2020   počet akcí 1   
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PŘÍLOHA – Záměry TO 3 - Podnikání, doprava, technická infrastruktura a ŽP 
Číslo 

záměru 
Název projektu (záměru) Číslo 

opatření/ 
podopatření 

Gesční 
příslušnost 

Stručný popis projektu (záměru) Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, 
další informace) 

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

Harmonogram 
realizace 

Odhad nákla-
dů ve sledova-
ném období (v 

Kč) 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Role města 

63 Rozšíření veřejného osvět-
lení v lokalitě Pod Zámeč-
kem v části Frýdek 

3.2.4 ODaSH Předmětem tohoto záměru je výstavba 
veřejného osvětlení v lokalitě Pod 
Zámečkem ve Frýdku.  
Jedná se o osvětlení cca 1200m místní 
komunikace. V roce 2014 došlo již ke 
osazení chrániček do země.  

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

ulice Pod 
Zámečkem, část 
Frýdek 

2 měsíce od 
zahájení, 
ideálně v roce 
2017 

900.000,- Kč 
bez DPH 

počet akcí 1 realizace 

64 Odstranění zanedbanosti 
bytového fondu ve vlastnic-
tví SMFM. 

3.1.7 OSOM V rámci rozpočtu města budou zajišťo-
vány finanční prostředky určené na 
postupné odstranění zanedbanosti bytů, 
a to jak bytů v domech zvláštního určení 
tak i bytů v ostatních domech ve vlast-
nictví města. Jedná se zejména o výměnu 
vstupních a interiérových dveří, podlah, 
zařizovacích předmětů, kuchyňských 
linek, vestavěných skříní a opravy, popř. 
výměny umakartových bytových jader. 
Tyto opravy budou prováděny 
v podstatně větším rozsahu než dosud. 

Cílem je dosažení takového stavu bytů, který 
odpovídá standardům současného bydlení. 
Cílovou skupinou jsou nájemníci obecních bytů. 

SMFM průběžně 6-10 mil. 
Kč/rok 

Zpráva Zpráva za 
období 

realizace 

65 Optimalizace odpadového 
hospodářství využívaním 
podzemních kontejnerů 

3.8.2 OŽPaZ, IO Nahrazování klasických kontejnerů na 
směsný komunální odpad (o objemu 1 
100 l) a na vytříděné složky komunálního 
odpadu (o objemu 1 100 l) podzemními 
kontejnery (o objemu 3 - 5 m3).  

Využíváním podzemních kontejnerů ve městě 
dojde k optimalizaci svozu odpadu ve městě – 
jeden podzemní kontejner nahradí až 5 klasic-
kých kontejnerů; podzemní kontejner pojme 
více odpadu a sníží se tak frekvence svozu 
odpadu (1x týdně místo 2x týdně). Podzemní 
kontejnery je možno vybavit snímačem (senzo-
rem) monitorující zaplněnost kontejneru. 
Monitoring kontejneru optimalizuje logistiku 
svozu - snižuje náklady na PHM, opotřebení 
vozidel, snižuje emise a hlučnost – šetří tedy 
životní prostředí. Podzemní kontejnery zároveň 
zvýší estetický vzhled města a šetří prostor, 
přispívají ke zvyšování kvality bydlení i životního 
prostředí. U podzemních kontejnerů rovněž 
nedochází k „vybírání“ odpadu z kontejnerů, 
protože jejich konstrukce je k tomu uzpůsobena. 

Pozemky ve 
městě Frýdku-
Místku (k. ú. 
Frýdek, k. ú. 
Místek, obec 
Frýdek-Místek)  

2017 – vytipo-
vaní vhodných 
lokalit a zajištění 
vyjádření 
dotčených 
subjektů (správ-
ci inž. sítí apod.) 
2018 – realizace 
stanovišť s 
podzemními 
kontejnery 

500 tis. – 1 000 
tis. Kč na jedno 

stanoviště, v 
závislosti na 

velikosti 
sběrného 

místa a použité 
technologii při 

stavebních 
pracích souvi-

sejících s 
vybudováním 
stanoviště ve 

vazbě na 
podloží 

(investice 
statutárního 

města Frýdek-
Místek) 

Zpráva Zpráva za 
období 

investor a 
realizátor 
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66 Rozšíření řízené skládky 
odpadu Panské Nové Dvory 
- realizace VII. etapy 

3.8.1 Frýdecká 
skládka, 
a.s. 

V současné době dochází k navážení 
odpadů na VI. etapu skládky – realizace 
VI. etapy skládky probíhala v roce 2012-
2013 na pozemích v k. ú. Panské Nové 
Dvory, obec Frýdek-Místek a výstavba 
této etapy zajistila od roku 2015 sklád-
kování 469 tis. m3 odpadů na ploše o 
rozloze 1,6 ha. Předpokládaná životnost 
VI. etapy skládky je odhadována do roku 
2019 (v závislosti na objemu uložených 
odpadů). 
Realizací VII. etapy skládky dojde od 
doby uzavření VI. etapy skládky k po-
stupnému navážení odpadů až do roku 
2026, tj. do doby zákazu ukládání směs-
ného komunálního odpadu a recyklova-
telného a využitelného odpadu na 
skládky. Celková využitelná plocha VII. 
etapy je 38 345 m2, což za předpokladu 
hutnění 1 m3 = 1 t umožňuje uložení 618 
600 t odpadu. 
VII. etapa řízené skládky odpadu bude 
realizována na pozemcích v k. ú. Bruzovi-
ce, obec Bruzovice. 

Realizací VII. etapy skládky dojde k navýšení 
celkové kapacity řízené skládky odpadu Panské 
Nové Dvory o 618 600 t. 

Pozemky parc. č. 
364/3, 8117/7, 
k. ú. Panské 
Nové Dvory, 
obec Frýdek-
Místek a pozem-
ky parc. č. 
3507/2, 3507/3, 
3521, 1193/1, 
1194, 1195, 
1288/2, 3571/2, 
1196, k. ú. 
Bruzovice, obec 
Bruzovice 

6/2017 – 
12/2017 

40 mil. Kč Zpráva Zpráva za 
období 

  

67 Beskydské farmářské trhy 3.1.4 ŽÚ Prodejní trhy provozované SMFM, které 
navazují na tradiční trhy ve F-M.                                                                                                    
Výstava - srovnání historie a současnosti. 

Prodejní trhy propagující zejména malovýrobce z 
regionu. 

Náměstí Svobo-
dy v Místku 

5-11 měsíc 
daného kalen-
dářního roku  

200 tis. Kč Zpráva Zpráva za 
období 

Realizace 

68 Fórum - Setkání vedení 
města s podnikateli 

3.1.4 ŽÚ, 
OÚRaSŘ v 
součinnosti 
s KÚ MSK 

Pravidelná setkání vedení města s 
podnikateli, případně s vedením kraje. 

Komunikace mezi veřejnou správou a privátní 
sférou. 

Jednací sál 
pohostinného 
zařízení na 
území města. 

minimálně 1x 
ročně daného 
kalendářního 
roku 

10 tis. Kč Zpráva Zpráva za 
období 

Realizace 

69 Grantová podpora 1.1.3 ŽÚ, 
OÚRaSŘ  

Finanční podpora spolupráce základních 
a středních škol v oblasti tzv. duálního 
vzdělávání. 

Popularizace odborného vzdělávání v praxi a 
efektivnější spolupráce základního a středního 
školství, příp. i v součinnosti s místními firmami 
(modelu duálního vzdělávání). 

ZŠ/SŠ/ Firma V rámci přísluš-
ného školního 
roku 

500 000 Zpráva Zpráva za 
období 

finanční 
podpora města 

70 Multifunkční centrum 3.1.1 ŽÚ, 
OÚRaSŘ  

Podpora a zázemí pro začínající malé a 
střední podnikající subjekty. 
Spolupráce mezi samosprávou města, 
středními a základními školami, vysokou 
školou a partnery z podnikatelské sféry.  

Podpora podnikatelských aktivit a zaměstnanosti 
ve městě a blízkém okolí. 

Lokalita brown-
fields, Slezan 08  

2017-2018   Zpráva Zpráva za 
období 

Realizace 

71 Řemeslo má zlaté dno 3.9.5 ŽÚ Interaktivní setkání žáků, studentů, 
zaměstnavatelů a řemeslníků s nabídkou 
motivačních aktivit směřující k správné 
volbě povolání v kontextu aktuálních 
potřeb pracovního trhu (příp. soutěž). 

Podpora politiky zaměstnanosti, popularizace 
technického vzdělávání i moderních technologií, 
ohodnocení zručnosti a dovednosti řemeslníků, 
vhodná volba povolání dle reálné nabídky 
pracovních pozic. 

Vhodný interiér 
s dostatečným 
prostorem v 
okolí budovy na 
území města 

Minimálně 
jedenkrát ročně 
daného kalen-
dářního roku. 

100 000 Kč     Realizace 
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72 Den Země 3.7.3 OŽPaZ Den Země je zaměřen na aktivity spojené 
s výchovou k porozumění a ochraně 
životního prostředí. Jedná se o den, kdy 
jsou organizovány workshopy, soutěže a 
vzdělávací akce s environmentální 
tematikou pro veřejnost, především pro 
děti. 

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

Sady Bedřicha 
Smetany v 
Místku 

2017-2018 
Leden: zahájení 
příprav, stano-
vení tématu 
akce Den Země, 
stanovení 
rozpočtu, 
stanovení úkolů, 
výběr dodavate-
lů aktivit, 
rozhodnutí o 
podání žádosti o 
dotaci 
Únor: dokončení 
rozpočtu a 
žádosti o dotaci, 
kontrola plnění 
úkolů, schůzky s 
dodavateli 
aktivit, informo-
vání školních 
zařízení, propa-
gace 
Březen: výběr 
návrhu plakátu, 
výroba plakátů, 
objednání 
služeb, nákup 
materiálu 
Duben: samotná 
realizace Dne 
Země ve vhodný 
pracovní den 

400 000 Kč Zpráva Zpráva za 
období 

Realizace 

73 Úprava ploch pro stání 
kontejnerů 

3.8.3 OŽPaZ Rekonstrukce, rozšíření a vybudování 
nových zpevněných ploch ze zámkové 
dlažby pro stání kontejnerů na separo-
vaný a směsný komunální odpad od 
občanů statutárního města Frýdku-
Místku v místech, kde jsou kontejnery v 
současné době umístěny na nevyhovují-
cích plochách. 

Velké množství nádob na odpady je umístěno na 
nevhodných plochách, a to na trávě, poškoze-
ných zpevněných stáních nebo přímo na komu-
nikacích, parkovištích a chodnících. Z toho 
důvodu je nutné na těchto místech vytvořit nové 
zpevněné plochy, čímž dojde ke zvýšení bezpeč-
nosti, jelikož některé kontejnery nebudou 
nadále umístěny na vozovkách a parkovištích, 
zlepší se estetický vzhled daných míst, což je 
přínosem jak pro občany, tak i pro statutární 
město Frýdek-Místek a dojde také k usnadnění 
manipulace při svozu kontejnerů, jelikož se 
kontejnery nebudou muset přesouvat po 
nezpevněné ploše a přes vysoké obrubníky 
nacházející se mezi komunikací a chodníky nebo 
zelení. 
Cílová skupina – všichni obyvatelé města. 

Vybraná místa 
kontejnerových 
stání na území 
města Frýdku-
Místku. 

2017-2018 600 000 Kč Počet řeše-
ných stanovišť 

8 Realizace 

74 Cyklostezka Olešná - 
Palkovice 

3.2.3 IO Výstavba nové cyklostezky šířky 3 m v 
délce cca 1,63 km, která propojí stávající 
cyklostezku kolem přehrady Olešná se 
stávající cyklotrasou v obci Palkovice.   

Rozšíření možnosti cyklistům vjezdu do obce 
Palkovice, vyhnutí se jízdě po komunikaci, vyšší 
bezpečnost jízdy oproti jízdě po cestě společně s 
automobily. Na realizaci akce je možné získat 
dotaci. 
Cílovou skupinou výstavby jsou cyklisté, bruslaři, 
případně chodci.  

Od přehrady, 
podél potoka 
Olešná, s 
napojením v 
centru Palkovic 

2017 4 mil. Kč  počet km 1,63 Realizace 

75 Vybudování zázemí Do-
pravního podniku Frýdek-
Místek 

3.3.4 IO Vybrat lokalitu a vybudovat zázemí pro 
nově vzniklý dopravní podnik Frýdku-
Místku. 

Cílovou skupinou je SMFM, zaměstnanci do-
pravního podniku, občané.  

  2017– 2018   počet akcí 1 realizace 
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příprava 

76 Rekonstrukce památníku 
osvobození - holubice 

3.1.6 IO Rekonstrukce památníku a zpevněných 
ploch kolem něj – dlážděné plochy, 
schodiště, kamenné zídky, osvětlení 
památníku, rekonstrukce stávajících 
elektrorozvodů, stožáru na vlajku, 
obnova zeleně. 

Zlepšení stavu památníku a jeho okolí. Cílovou 
skupinou jsou občané. 

Frýdek – parc. č. 
3235/19 

2018 6,5 mil. Kč počet akcí 1 Realizace 

77 Náměstí Svobody - kašna 3.1.6 IO Předmětem projektu je dodávka a 
montáž kašny (repliky - napodobeniny z 
počátku minulého století) včetně dodáv-
ky a montáže technologie pro kašnu.  

Zatraktivnění náměstí v Místku. Cílovou skupi-
nou jsou občané a návštěvníci města. 

Náměstí Svobo-
dy v Místku 

2017 4 mil. Kč  počet akcí 1 Realizace 

78 Výstavba komunikace mezi 
ul. Na Půstkách a Na 
Blatnici vč. parkoviště 

3.4.2 IO Vybudování komunikace, chodníku s 
povrchem s přírodního kamene, výstav-
ba veřejného osvětlení a parkovacích 
míst. 

Rovnoměrnější rozložení dopravy, zpřístupnění 
pozemků, odlehčení parkování na Zámeckém 
náměstí.  
Cílovou skupinou jsou občané města a návštěv-
níci. 

Frýdek – parc. č. 
118/1, 118/5, 97 

2017 - projekto-
vání 
2018 - realizace 

5 mil. Kč počet akcí 1 Realizace 

79 Rekonstrukce lávky mezi 
městem a Sviadnovem 

3.2.5 IO Ztužení a zesílení konstrukce, výměna 
mostovky a zábradlí a nová PKO. 

Zlepšení technického stavu lávky. Cílovou 
skupinou jsou občané. 

Frýdek - ul. 
Fügnerova 

2017 5,7mil. Kč počet akcí 1 Realizace 

80 Odkanalizování místních 
částí Frýdku-Místku 

3.5.2 IO Výstavba splaškové kanalizace umožní 
napojení rodinných domů a objektů 
občanské vybavenosti stávajících i 
budoucích a odvedení splaškových vod 
do čistírny odpadních vod. 

Zmínění dopadu na životní prostředí, rozšíření 
infrastruktury. Cílovou skupinou jsou občané 
Frýdku-Místku. 

Frýdek – ul. Na 
Bažinách; 
Lískovec; 
Skalice; Chlebo-
vice; Lysůvky-
Zelinkovice 

2017-2018 
projektování 
Realizace v 
dalších letech 

  počet akcí 5 Realizace 

81 Výstavba parkovacích míst 
u Arboreta F-M 

3.4.3 IO Vybudování nových parkovacích míst pro 
osobní automobily, veřejné osvětlení, 
odvodnění. 

Vyřešení parkování pro návštěvníky arboreta. 
Cílovou skupinou jsou veřejnost, příp. obyvatelé 
přilehlých domů. 

Frýdek – parc. č. 
5512/1 

2017 - 2018 
studie, projek-
tová příprava 
2019 - realizace 

4 mil. Kč  řešená plocha cca 1800 m2 Realizace 

82 Rekonstrukce chodníků na 
veřejných pohřebištích 

3.2.5 IO Vybourání nevyhovujících a poškozených 
asfaltů, odkop pro podkladní vrstvy, 
provedení nových podkladních vrstev, 
položení zámkové dlažby vč. osazení 
zahradních obrubníků po obou stranách 
chodníku. V místech absence zpevněné-
ho povrchu položení nového chodníku. 

Nahrazení poškozených asfaltových chodníků za 
nové ze zámkové dlažby a vybudovaní nových 
chodníků v místech bez zpevněných ploch – 
bezpečnější pohyb na zpevněných plochách, 
čistější povrch, důstojnější vzhled pohřebiště. 
Cílovou skupinou jsou návštěvníci hřbitova. 

Frýdek - parc. č. 
6736/1, 7703/1, 
7703/2, 7703/3, 
6738/2, 6740, 
6741/1, 7702/7, 
7702/8, 
7702/10, 
7702/11, 
7702/12, 
7702/13, 
Lískovec – parc. 
č. 4095 

2017 - 2019 11 mil. Kč zastavěná 
plocha 

cca 5600 m
2
 Realizace 

83 Rekonstrukce křižovatky tř. 
T. G. Masaryka a silnice I/48 
(tzv. Rubikova křižovatka) 

3.2.2 IO Rekonstrukce mostního svršku včetně 
nosné konstrukce, sanace prahů, nové 
závěrné zídky a přechodové klíny, nové 
lícní prefabrikáty, zábradlí 

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu, údržba majetku města. Cílovou skupi-
nou jsou řidiči, chodci. 

Frýdek – křižo-
vatka tř. T. G. 
Masaryka a 
silnice I/48 

2017 -2019 37 mil. Kč počet akcí 1 Realizace 

84 Rekonstrukce horního 
úseku tř. T. G. Masaryka  

3.2.5 IO Rekonstrukce komunikace – moderniza-
ce vozovky, doplnění mobiliáře, vybudo-
vání autobusových 
zálivů a zastávek. 

Zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti, vyřešení 
dopravně nevhodného zúžení komunikace ze tří 
jízdních pruhů do jednoho. Cílovou skupinou 
jsou obyvatelé města, i návštěvníci. 

tř. T. G. Masary-
ka 

2017 - 2019 30 mil. Kč počet akcí 1 Realizace 

85 Rekonstrukce vně a uvnitř 
budov MMFM 

3.1.3 IO Sanace archívu v suterénu domu č.p. 
1147 a 1148 vč. pořízení nové vzducho-
technické jednotky; vytápění svodů, 
žlabů, úžlabí a okrajů střech; rekonstruk-
ce audiovizuálního systému ve velké 
zasedací místnosti MMFM, rekonstrukce 
půdních prostor na kanceláře.  

Zamezení vlhnutí zdiva v prostorách archívu, 
zajištění vhodných podmínek pro ukládání 
dokumentů, zamezení zamrzání nahromaděné 
vody, vzniku rampouchů a tím eliminace pora-
nění chodců a vzniku majetkových škod, zvýšení 
funkcionality hlasovacího a komunikačního 
systému pro podporu zasedání  Zastupitelstva 
města F-M. Vytvoření nových prostor pro 
umístnění zaměstnanců úřadu. Cílovou skupinou 

Budovy MMFM 
(T. G. Masaryka 
1147, Radniční 
1148 a 10) 

2017   počet akcí 4 realizace 
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jsou zaměstnanci MMFM, občané, zastupitelé, 
statutární město Frýdek-Místek. 

86 Revitalizace sídliště Riviéra 3.1.6 IO Komplexní revitalizace sídliště, posouze-
ní současného stavu a řešení využití 
veřejných ploch pro parkování, sport, 
odpočinek, veřejnou zeleň. 

Využití veřejných ploch pro parkování, sport, 
odpočinek, veřejnou zeleň; modernizace a 
sjednocení 
vzhledu sídliště. Cílovou skupinou jsou občané. 

Místek – sídliště 
Riviéra 

2017 – studie 
2018 - projekto-
vání 
2019 - realizace 

  řešená plocha cca 40 ha Realizace 

87 Rozšíření centrálního 
hřbitova ve Frýdku 

3.1.6 IO Rozšíření areálu centrálního hřbitova - v 
daném území budou řešena hrobová 
místa k jednotlivým způsobům pohřbívá-
ní, návaznost na stávající pojízdné i pěší 
komunikace, ozelenění zbytkových 
ploch, záchytné parkoviště. 

Vytvoření nových hrobových míst. Cílová skupi-
nou jsou občané Frýdku-Místku. 

Frýdek – parc. č. 
6731/1, 6731/2, 
6731/3, 6731/4, 
6732, 6733/2, 
6733/4, 6733/6, 
6756/3, 6757/2, 
6556/4 (I. etapa) 

2017,2018 - 
projektování 
2018, 2019 – 
realizace (I. 
etapa) 

  řešená plocha 9244 m2 (I. 
etapa) 

Realizace 

88 Stavby vyvolané výstavbou 
obchvatu 

3.2.1 IO Výstavba přeložek včetně mostů stávají-
cích místních komunikací, které jsou 
přerušeny stavbou obchvatu. 

Zachování dopravní obslužnosti dotčené výstav-
bou obchvatu. Cílovou skupinou jsou obyvatelé 
města. 

Místek – ul. K 
Olešné,  Nad 
Přehradou 

2017 - 2019   počet akcí 4 Realizace 

89 Úspory energie v bytových 
domech 

3.1.7 IO Zateplení a výměna oken. Úspory energie, zlepšení fyzického stavu měst-
ského bytového fondu, možnost získání dotace. 
Cílovou skupinou jsou podnájemníci městských 
bytů, vlastník objektů. 

ul. Sadová 604, 
605, 606; ul. 17. 
listopadu 146 a 
147; ul. ČSA 799; 
ul. Na Aleji 82;  
ul. Malý Kolore-
dov 811 

2017 -2018   počet akcí 8 Realizace 

90 Výstavba vodovodních řadů  3.5.3 IO Vybudování vodovodního řádu umožňu-
jící napojení stávajících zastavěných i v 
budoucnu zastavitelných pozemků. 

Rozšíření infrastruktury, zásobení pitnou vodou 
domů, které jsou zásobovány pouze z vlastních 
vysychajících studní. Cílovou skupinou jsou 
občasné. 

Skalice – Baštice; 
Frýdek – Panské 
Nové Dvory 

2017 - projekto-
vání 
2017 - 2018 
realizace 

14 mil. Kč počet akcí 2 Realizace 

91 Obnova městského mobili-
áře 

3.1.6 OŽPaZ, 
ODaSH, 
OSOM 

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

Zlepšení vybavenosti a dostupnosti městského 
mobiliáře. 

území města 
Frýdku-Místku 

2016-2018 5 490 000             
(1 810 000 Kč 

ročně vybave-
nost zele-

ně+fontány a 
60 000 Kč 

ročně odpad-
kové koše) 

Zpráva Zpráva za 
období 

Realizace 

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

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

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zajištění 
bezpečného přecházení silnice s vysokou intenzi-
tou 
provozu. Zlepšení výjezdu vozidel z ulice Čela-
kovského.  
Zvýšení bezpečnosti při výjezdu autobusů z 
autobusové točny. 

Frýdek-Místek, 
k.ú.Místek. 
Křižovatka 
silnice I/56 s ulicí 
Čelakovského 

2017 5 mil.Kč Počet akcí 1 Realizace 

93 Rekonstrukce prostranství 
ve Skalici 

3.1.6 ODaSH Rekonstrukce prostranství před hřbito-
vem vč. nových parkovacích míst. 
Provedena výstavba parkovacích míst a 
rekonstrukce prostoru před hřbitovem. K 
realizaci zůstává rekonstrukce prostoru 
před vstupem do kostela  

Zlepšení prostředí v místní části.  Skalice 2017 3 000 000 Regenerovaná 
plocha 

100 m2 Realizace 
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94 Průjezdnost města 3.2.2 ODaSH Zlepšení dopravní průjezdnosti městem. 
Realizace akcí zahrnutých v koncepčním 
dokumentu města, který řeší průjezd-
nost městem. Rekonstrukcí by mělo 
projít světelné signalizační zařízení na 
křižovatce ulic Hlavní a Ostravská. Bude 
řešena křižovatka ulic Dobrovského a 
Hlavní třída. 

Omezení hluku a zplodin z aut ve městě. Zlepše-
ní dopravní obslužnosti. 

Území statutár-
ního města 
Frýdku-Místku 

2017-2018 10 000 000 Počet řeše-
ných křižova-
tek 

2 Realizace 

95 Rozvoj cyklostezek, cyk-
lopruhů 

3.2.3 ODaSH Cyklistické zatraktivnění města, propoje-
ní stávajících cyklostezek, propojení 
center. Rekonstrukce části cyklostezky 
podél řeky Ostravice (v katastru obce 
Staré Město). 

Problém s bezpečností při cykloturistické ná-
vštěvě nejvýznamnějších kulturních památek 
města. Cyklostezka kolem řeky není propojena s 
centrem Frýdku a bazilikou. 

Území města 
Frýdku-Místku 

2016-2018 8 000 000 Délka cyklos-
tezek 

2 km Realizace 

96 Rekonstrukce komunikací 
na Nové Osadě 

3.2.5 ODaSH Komplexní revitalizace ploch. Akce 
rekonstrukce komunikací na Nové Osadě 
je rozdělena do 7 etap. K realizaci zbývá 
již jen rekonstrukce poslední části sídliště 
- rekonstrukce ul. Dlouhá u domu č.p. 
1759-1761. 

Zlepšení prostředí v lokalitě. Nová Osada 2016-2017 3 mil.Kč Plocha 1 ha Realizace 

97 Rekonstrukce chodníků a 
výstavba ve městě i 
v okrajových částech 

3.2.5 ODaSH 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“. V záměru se bude pokračovat. 

Zlepšení stavu veřejné infrastruktury ve městě. Vybrané lokality 
ve SMFM 

2016-2018 50 000 000 Délka realizo-
vaných 
komunikací 

5 km komuni-
kací 

Realizace 

98 Rekonstrukce páteřní  
komunikace K Sedlištím 
(Lískovec) 

3.2.5 ODaSH Byla provedena rekonstrukce I. části 
ulice k Sedlištím. Následovat by měla 
výstavba chodníku v úseku od trafostani-
ce po hřbitov. 

Zlepšení stavu veřejné infrastruktury ve městě. K Sedlištím, 
Lískovec 

2016-2018 12 000 000 Délka realizo-
vaných 
komunikací 

1,5 km Realizace 

99 Rekonstrukce křižovatek se 
světelným signalizačním 
zařízením 

3.2.4 ODaSH Rekonstrukce křižovatek se světelným 
signalizačním zařízením starších 15ti let. 
Jedná se o křižovatku Ulic Janáčkova-
Ostravská, Bruzovská-T.G.Masaryka, 
Hlavní- Dobrovského 

Zvyšování bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu. 

Frýdek-Místek 2016-2018 15 000 000 Počet akcí 3 Realizace 

100 Doplnění drobného mobili-
áře u cyklostezek a cyklot-
ras 

3.2.3 ODaSH Byly vytipovány lokality u restaurace U 
Toma, U splavu, v areálu Sokolíku, u 
vlakového nádraží. 

Podpora cyklistické dopravy Frýdek-Místek 2016-2017 500 tis.Kč Zpráva Zpráva za 
období 

Realizace 

101 Výstavba parkovacích míst 3.4.3 ODaSH Výstavba nových parkovacích míst na 
území města. Již provedena výstavba 
parkovacích míst na ul. Mozartova, v 
lokalitě Bruzovská-Rokycanova, na ul. 
Hasičská a u Mariánského kostela.  

Reakce na zvyšující se počet vozidel, řešení 
akutního nedostatku parkovacích míst ve městě 

Frýdek-Místek 2016-2018 20 mil.Kč Počet akcí 5 Realizace 

102 Instalace informačních 
tabulí na vybrané zastávky 
městské hromadné dopravy 

3.3.2 ODaSH Instalace elektronických informačních 
tabulí na vybrané autobusové zastávky 
MHD. Informační tabule týkající se 
jízdních řádů městské hromadné dopra-
vy, aktuálně reagující na případné změny 
oproti jízdnímu řádu (zpoždění spojů). V 
záměru se bude pokračovat. Bude 
řešeno v rámci celkové koncepce dalšího 
fungování a zajišťování MHD. 

Zlepšení informovanosti cestujících, zvýšení 
atraktivity městské hromadné dopravy 

Frýdek-Místek 2016-2018 2 mil.Kč Zpráva Zpráva za 
období 

Realizace 
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103 Údržba městských hřbitovů 3.1.6 OŽPaZ Na území města Frýdku-Místku se 
nachází 6 veřejných pohřebišť, resp. 
městských hřbitovů (Centrální hřbitov ve 
Frýdku, hřbitovy v Chlebovicích, v 
Lysůvkách, ve Skalici, v Lískovci - evange-
lický a katolický hřbitov). Statutární 
město Frýdek-Místek zajišťuje údržbu 
těchto hřbitovů; jedná se zejména o 
údržbu trávníků (jarní vyhrabání, kosení, 
shrabání listí), zpevněných ploch (čištění, 
zimní údržba), péči o dřeviny (řezy 
dřevin, kácení, výsadby nových dřevin, 
zálivka), úklid, odvoz odpadů apod. 
Statutární město Frýdek-Místek investu-
je nemalé finanční prostředky do oprav 
veřejných pohřebišť. 

Zlepšení vzhledu veřejných pohřebišť a zachová-
ní piety daného místa. 

veřejná pohře-
biště na území 
města Frýdku-
Místku 

2016-2018 7 050 000             
(2 350 000 Kč 

ročně) 

Zpráva Zpráva za 
období 

Realizace 

104 Výsadby dřevin 3.7.1 OŽPaZ Výsadby nových dřevin (stromů a keřů) 
do ploch veřejné zeleně ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Místek na 
území celého města a zajištění následné 
péče o dřeviny (výchovné řezy, zálivka, 
hnojení apod.) 

Zlepšení životního prostředí v silně urbanizova-
ném městě. 

území města 
Frýdku-Místku 

2016-2018 1 500 000            
(500 000 Kč 

ročně) 

Zpráva Zpráva za 
období 

Realizace 

105 Podpora výstavby obchvatu 
města 

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

Omezení hluku a zplodin z aut ve městě. Zlepše-
ní dopravní obslužnosti. 

Území statutár-
ního města 
Frýdku-Místku 

2016-2018   Zpráva Zpráva za 
období 

Obecná podpo-
ra města 

106 Výstavba skladu posypové 
soli 

3.2.2 TS a.s. Provést výstavbu skladu posypové soli 
pro možnost uložení cca 1 000 tun 
tohoto materiálu. V roce 2016 bylo 
zadáno zpracování projektové dokumen-
tace. Vlastní výstavba je částečně dle 
této projektové dokumentace kompliko-
vána nutnou přeložkou inženýrské sítě, 
vedoucí přes pozemky TS a.s.. Vzhledem 
k řešení otázky užívání částí objektů v 
místeckých kasárnách s vedením města, 
stále také existuje možnost využít pro 
účely skladu posypové soli i tyto prosto-
ry.  

Výstavba za účelem možnosti naskladnění 
posypové soli v letních měsících, kdy pořizovací 
cena je nejnižší. Nespornou výhodou dále bude i 
dostupnost a tím i nižší náklady spojené s 
přejezdy, stejně jako vyšší manévrovací schop-
nost v době výkonu zimní údržby. 

Areál TS a.s. 2017-2018 3 000 000 Počet akcí 1 Realizace 
prostřednictvím 
TS 

107 Dotační program na podpo-
ru aktivit vedoucích ke 
zlepšení životního prostředí 

3.6.1 OŽPaZ Předmětem podpory je změna způsobu 
vytápění jako náhrada za vytápění 
pevnými palivy, pořízení solárních 
kolektorů souvisejících se změnou 
způsobu vytápění nebo se změnou 
způsobu ohřevu teplé vody, pořízení 
zásobníku pro skladování propanu 
určeného jako jediný druh vytápění, 
zřízení přípojky na kanalizační síť jako 
náhrada septiku nebo žumpy, zřízení 
domovní čistírny odpadních vod jako 
náhrada septiku nebo žumpy, podpora 
programů souvisejících s monitorováním 
stavu životního prostředí, rozvoj aktivit 
subjektů v oblasti životního prostředí 
a podpora programů souvisejících 
s ekologickou výchovou, vzděláváním a 
osvětou. 

Hlavním cílem dotačního programu SMFM je 
zabezpečení realizace opatření vedoucích ke 
zlepšení stavu životního prostředí snížením 
produkce znečisťujících látek, k úspoře energie, 
k rozvoji aktivit subjektů (např. neziskových 
organizací) v oblasti životního prostředí a k 
podpoře programů souvisejících s ekologickou 
výchovou, vzděláváním a osvětou. 

území města 
Frýdku-Místku 

2017-2018 2017: 965,7 tis. 
Kč 

Zpráva Zpráva za 
období 

finanční 
podpora města 
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108 Vliv modernizace záměru 
SŽDC na kvalitu dopravy ve 
městě 

3.2.6 OÚRaSŘ Zpracování studie na řešení důsledků 
záměru modernizace železnice na 
bezpečný a plynulý provoz automobilové 
dopravy, MHD, pěších a cyklistů ve 
městě Frýdku-Místku.  

    2017-2018   Studie 1 Realizace 

109 Vybudování parkoviště 
před židovským hřbitovem 

3.4.3 ODaSH Vybudování parkoviště před židovským 
hřbitovem. 

  židovský hřbitov 
Frýdek-Místek 

2017-2018   Počet akcí 1 Realizace 

 

 

 

 


