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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 2019 a 2020. 

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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 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, na sociálních sítích a ve Zpravodaji rady města. 

Projektové náměty tedy pocházely z těchto zdrojů: 

 veřejná výzva k předkládání námětů (únor 2019) 

 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 2019–

2020. 

Akční plán doporučuje rada města Frýdku-Místku 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 

Vyhodnocení Akčního plánu by mělo být zpracováno nejpozději na začátku roku 2021, poté bude 
předloženo radě města. Vyhodnocení bude obsahovat ověření, které projektové náměty byly 
v daném období realizovány a které jsou připravovány, plnění časového a finančního harmono-
gramu a jakých indikátorů bylo realizací dosaženo. O plnění Akčního plánu bude informováno 
zastupitelstvo města. 

Zároveň by se měly ověřit nové náměty, které se v mezidobí objevily. Ty je možno následně na-
vrhnout k zapracování do Akčního plánu.  

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

 

Aktualizace 

Aktualizace Strategického plánu a tvorba Akčního plánu je předpokládána v cca dvouletých cyk-
lech. Pokud se vnější (hospodářské/celospolečenské) podmínky změní natolik, že bude třeba pro-
vést 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 
zá-

měru 
Název projektu (záměru): 

Číslo 
opat-
ření/ 
podo-

patření 

Gesční 
přísluš-

nost 
Stručný popis projektu (záměru) 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další 
informace) 

Místo realiza-
ce (bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Harmonogram 
realizace 

Odhad 
nákladů ve 

sledovaném 
období (v Kč) 

Monitoro-
vací indiká-

tor 

Cílový 
stav 

monito-
rovacího 
indikáto-

ru 

Role 
města 

1 
ZŠ F-M, ČSA 570 – bezbariérová 
škola 

1.1.2 OŠKMaT Vybudování bezbariérového výtahu v ZŠ. Zajištění bezbariérovosti školy. 
 ZŠ F-M, ČSA 

570 

2019 - zpracování 
projektového 

záměru, zahájení 
realizace 

1,5 mil. Kč Počet akcí 1 
reali-
zace 

2 
Rozvoj polytechnického vzdělávání 
ve školách, robotika 

1.1.1 OŠKMaT 

Rozšíření výuky na základních školách o nové 
témata se zaměřením na rozvoj polytechnického 
vzdělávání z oblastí informatiky a robotiky. 
Podpora vytvoření metodického centra, podpora 
vzdělávání pedagogů a vybavení škol.  

Reakce na nové výukové trendy a potřeby. Zavádění 
nových metod a průřezových témat do výuky, motivace 
žáků. Rozvoj nových metod na podporu klíčových kom-
petencí se zaměřením na detekci a řešení problémů a 
jeho zápis v programovacím prostředí. 

Základní školy 
zřizované 

SMFM 

2019 - zpracování 
projektového 

záměru, zahájení 
realizace 

8 mil. Kč Zpráva 
Zpráva za 

období 
reali-
zace 

3 
Podpora rozvoje technického 
vzdělávání 

1.1.1 OŠKMaT 

Podpora škol při realizaci projektů zaměřených na 
obnovu popř. vybudování nových řemeslných 
dílen, dovybavení stávajících dílen novou techni-
kou a nářadím. 

Zlepšení a rozvoj podmínek pro vzdělávání. Podpora 
realizace  technického vzdělávání, rozvoje motorických 
schopností a dovedností žáků. 

Základní školy 
zřizované 

SMFM 
2019 - 2020 1 mil. Kč Zpráva 

zpráva za 
období 

reali-
zace 

4 

 
Zvyšování úrovně ve vzdělávání, 
modernizace multimediálních, 
odborných učeben základních škol. 
Podpora vzniku multifunkčních 
heren a výtvarných dílen v MŠ a ŠD. 

1.1.1 OŠKMaT 

Zvyšování úrovně a zlepšování podmínek pro 
vzdělávání formou podpory škol při zapojování 
škol do dotačních programů a zpracování vlast-
ních programů za účelem obnovy ICT, moderniza-
ce multimediálních a odborných učeben základ-
ních škol. Podpora vzniku multifunkčních heren a 
výtvarných dílen v MŠ a školních družinách. 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání. Podpora rozvoje 
odborného vzdělávání a kreativity. Zapojení širší veřej-
nosti do činnosti škol.  

Základní a 
mateřské školy 

zřizované 
SMFM 

2019 - 2020 10 mil. Kč Zpráva 
Zpráva za 

období 
reali-
zace 

5 

Úspory energie ve veřejných 
budovách -  ZŠ národního umělce 
Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. 
G. Masaryka 454  

1.1.2 OŠKMaT 
Zateplení budovy přístavby školy – tj. učebnové-
ho pavilonu I. stupně a školní jídelny.  

Úspory energie; zlepšení fyzického stavu školy; možnost 
získání dotace. Cílovou skupinou jsou zejména žáci školy 

ZŠ národního 
umělce Petra 

Bezruče, 
Frýdek-Místek, 

tř. T. G. 
Masaryka 454 

2019 – 2020 – 
projekční příprava 

8 mil. Kč Počet akcí 1 
reali-
zace 

6 
Stavební úpravy areálu ZŠ Frýdek-
Místek, 1. máje 1700 

1.1.2 OŠKMaT 
Rekonstrukce areálu ZŠ – rekonstrukce oplocení, 
oprava dlažby vnitřního dvora, vybudování 
zpevněných ploch pro parkování  

Celková rekonstrukce oplocení školního hřiště v havarij-
ním stavu (rozpadající podezdívky, odtržené plotové 
pole). Rekonstrukce vnitřního uzavřeného areálu, který 
slouží žákům o velkých přestávkách k venkovnímu 
pobytu a k realizaci akcí školy - betonové plochy jsou lety 
vydroleny a neodpovídají bezpečnostním podmínkám.     
Zpevnění plochy v zadní části areálu školy, která slouží k 
parkování osobních automobilů zaměstnanců školy                                                 

ZŠ Frýdek-
Místek, 1. 
máje 1700 

2019 – 2020  2 mil. Kč Počet akcí  3 
reali-
zace 
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7 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 2019 - 2020 1 mil. Kč Zpráva 
Zpráva za 

období 
reali-
zace 

8 
Veřejná sportoviště a workoutové 
aktivity 

1.3.1 
OŠKMaT, 

IO 

Údržba, obnova a budování veřejných sportovišť 
ve městě. Jedná se jak o zajištění údržby stávají-
cích hřišť, tak jejich rekonstrukce v rámci revitali-
zace veřejných prostranství.  
 Vybudování workoutových hřišť ve městě. 

Zkvalitnění veřejných sportovišť pro jejich uživatele.  Frýdek-Místek 2019-2020 1 mil. Kč 

Počet 
rekonstruo-

va-
ných/vybudo
vaných hřišť 

3 
reali-
zace 

9 Podpora sportu 1.3.6 OŠKMaT 

Podpora sportovních oddílů dětí a mládeže 
prostřednictvím dotačního programu "Podpora a 
rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek" a z 
Mládežnického sportu. Podpora vrcholového 
sportu dospělých a sportovních akcí. 

Podpora sportovních klubů, zejména těch, které dosahují 
významnějších výsledků (postup do vyšších soutěží).  
Mládežnický sport a dotační program: 
Děti a mládež jsou podporovány prostřednictvím Mlá-
dežnického sportu ve sportovních klubech hokeje, 
fotbalu, házené, volejbalu, basketbalu, atletiky, šachu, 
florbalu, tenisu.  Do Mládežnického sportu jsou zařazené 
významné sportovní kluby s dlouholetou tradicí, širokou 
sportovní základnou a dlouhodobě dosahující význam-
ných úspěchů. Z Mládežnického sportu se podporuje 
rovněž činnost kroužků na základních školách, jejichž 
cílem je přivádět děti k pohybovým aktivitám. 
Z dotačního programu "Podpora a rozvoj sportu ve 
městě Frýdek-Místek" je podporována sportovní činnost 
pro děti a mládež i v menších sportovních klubech. 

Frýdek-Místek 2019-2020 100 mil. Kč Zpráva 
Zpráva za 

období 
reali-
zace 

10 
Podpora spolků pracujících v oblasti 
volnočasových aktivit dětí a mláde-
že 

1.3.6 OŠKMaT 

Podpora spolků pracujících s dětmi a mládeží v 
oblasti volnočasových aktivit z dotačního pro-
gramu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových 
aktivit ve městě Frýdek-Místek" 

Podpora smysluplného trávení volného času dětí a 
mládeže, vzdělávání a osvěta. 

Frýdek-Místek 2019-2020 1,5 mil. Kč Zpráva 
Zpráva za 

období 
reali-
zace 

11 Podpora kulturních akcí 1.4.1 OŠKMaT 
Podpora kulturních akcí na území města a to jak 
formou podpory činností kulturních spolků, tak 
podporou konkrétních kulturních akcí.  

Uspokojení kulturních potřeb občanů, prezentace města. Frýdek-Místek 2019-2020   Zpráva 
Zpráva za 

období 
reali-
zace 

12 Vznik slunících ploch u Ostravice 1.3.3 
IO, 

OŠKMaT 
Vybudování ploch pro slunění na březích řeky 
Ostravice. 

Zatraktivnění ploch na březích řeky Ostravice.  
podél Ostravi-

ce 
2019-2020   počet akcí 1 

reali-
zace 

13 
Obnovení činnosti pobočky městské 
knihovny ve Skalici 

1.3.3 
OŠKMaT, 

OSOM 

Dne 25. 12. 2018 došlo k vyhoření pobočky 
městské knihovny, která se nachází v kulturním 
domě ve Skalici. Záměrem je obnovení pobočky 
po rekonstrukci vyhořelých prostor, a to v plném 
rozsahu. Vybavit pobočku vhodným knihovnic-
kým nábytkem, knihovním fondem a ICT. 

I nadále poskytovat občanům místní části Skalice služby 
knihovny. Zajistit výpůjční služby, 
veřejný internet, rozšířit spolupráci se ZŠ a MŠ ve Skalici. 

Kulturní dům 
Skalice 

Do konce roku 
2019 

Knihovnický 
nábytek: 85 

000 Kč 
ICT: 50 000 Kč 

Knihovní 
fond: 150 000 

Kč   
Ostatní: 10 

000 Kč 
Část nákladů 
bude pokryto 

z pojištění.  

Zpráva 
Zpráva za 

období 
reali-
zace 
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14 Festival čtení 1.4.1 OŠKMaT 

3. ročník je plánován na listopad 2019. 
Kampaň na podporu čtení, čtenářské gramotnos-
ti, knih a knihoven. Záměrem je předčítat v 
knihovnách, ve všech typech škol a dalších 
organizacích, a to 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, 
MŠ, ZŠ, SŠ a 

další instituce 
ve městě 

3. ročník je pláno-
ván předběžně v 

období od 4. do 9. 
listopadu 2019. 

60 tisíc  Zpráva 
Zpráva za 

období 
reali-
zace 

15 Podpora provozu Faunaparku 1.3.2 OŽPaZ 

Podpora provozu Faunaparku je zaměřená na 
aktivity spojené s údržbou parku v jednotlivých 
letech, tj. na sečení trávy, na odstranění biologic-
ky rozložitelného odpadu, na péči o stromy 
(vyhodnocení stávajícího stavu stromů, bezpeč-
nostní ořez rizikových stromů a jejích ošetření, na 
kácení narušených stromů, na likvidaci dřevní 
hmoty po ořezech a kácení dřevin). Pozemky, na 
nichž realizace projektu probíhá, jsou součástí 
územního systému ekologické stability. Dosavad-
ní realizací projektu došlo ke zlepšení stavu 
zeleně na plochách určených pro projekt, 
k obnově přístupových chodníků a celkové k 
obnově plochy parku, který navazuje na svou 
historii. Díky těmto krokům se do této lokality 
v centru města vracejí návštěvníci, Faunapark je 
jakousi zelenou oázou v centru města Frýdku-
Místku. 

Cílem projektu je obnovit a zpřístupnit dětem, rodičům i 
seniorům z Frýdku-Místku a širokého okolí zanedbaný 
park v centru Frýdku-Místku. Obnovení parku v centru 
Frýdku-Místku tak navazuje na historii zooparku ve 
Frýdku-Místku, který v této lokalitě existoval do r. 1976, 
jako velmi atraktivní plocha pro setkávání, vzdělávání a 
odpočinek občanů. 

pozemky parc. 
č. 3261, 3262 
a část pozem-

ku parc. č. 
3252/1, vše v 
k. ú. Frýdek, 
obec Frýdek-

Místek 

2019-2020   Zpráva 
Zpráva za 

období 
reali-
zace 

16 
Budování nových dětských hřišť, 
rekonstrukce stávajících dětských 
hřišť, oplocení  

1.3.1 IO, OŽPaZ 

Vybudování nových dětských hřišť. Rekonstrukce 
stávajících dětských hřišť spočívá v obnově 
dopadových ploch na dětských hřištích (z kačírku 
za pryžový povrch tlumící náraz) a nahrazení 
stávajících nevyhovujících dětských prvků na 
hřištích, doplnění o nové prvky, vybudování 
oplocení. 

Dětská hřiště budou rekonstruována na základě poža-
davků obyvatel, přínosem bude zlepšení současného 
stavu hřiště, zvýšení provozní bezpečnosti dětí při 
pohybu na hřišti, umožnění aktivního trávení volné času 
dětí z přilehlých bytových domů. Cílovou skupinou jsou 
děti od 2 do 14 let. 

Sady B. 
Smetany; 

Puškinův park; 
Sady Svobody, 
ul. Lískovecká, 
ul. Kolaříkova  

2019 -2020 realiza-
ce 

10,5 mil. Kč Počet akcí  3 
reali-
zace 

17 
Kino P. Bezruče - odstranění spojo-
vacího krčku 

1.4.2 IO Odstranění spojovacího krčku.  Nevyhovující technický stav. 

Kino Petra 
Bezruče – 

Frýdlantská 
612 

2019-2020   Počet akcí  1 
reali-
zace 

18 
Rekonstrukce Městské knihovny 
FM – Místek 

1.3.3 IO 

Celková rekonstrukce krovu a střešního pláště, 
využití půdních prostor s případným prodlouže-
ním výtahu, výměna oken, zateplení obvodového 
pláště, sanace spodní stavby, nástavba nad 
jednopodlažní částí, rekonstrukce přístupové 
nájezdové rampy, alternativní přístavba venkov-
ního výtahu k navazujícímu objektu č.p.112, 
rekonstrukce 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 a zaměstnanci knihovny 

 
Městská 

knihovna FM – 
ul. Hlavní 111, 

Místek 

2019 – projektová-
ní 

2020 - zahájení 
realizace 

  Počet akcí  1 
reali-
zace 
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19 
Rekonstrukce budovy Národního 
domu 

1.4.6 IO 

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, efektivněj-
ší 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 Mora-
via Banky 

2019 – realizace 
opravy dřevěných 

konstrukcí stropu a 
střechy 

2020 – projektová-
ní rekonstrukce 

budovy 

  Počet akcí  1 
reali-
zace 

20 
Rekonstrukce a renovace škol a 
školek 

1.1.2 IO 

Provedení rekonstrukce elektroinstalace - silno-
proudé i slaboproudé (rozhlas, zvonek, IT) 
rozvody. Provedení hydroizolace - obvodového 
zdiva spodní stavby vč. anglických dvorků, oprava 
venkovní a vnitřní ležaté kanalizace, napojení na 
svislou dešťovou kanalizaci a osazení lapačů 
střešních splavenin. 
Rekonstrukce kanalizace – napojení MŠ na 
splaškovou kanalizaci, odvodnění zahrady, 
vybudování přečerpávací nádrže 

Lepší vybavenost a funkčnost elektrozařízení, eliminace 
nevhodných hygienických a provozních 
podmínek, zamezení vlhnutí zdiva, odkanalizování bude 
splňovat legislativní normy pro odvod  
odpadních vod. Cílovou skupinou jsou žáci a zaměstnanci 
škol a školek. 

11. ZŠ Jiřího z 
Poděbrad; ZŠ 
Skalice 192; 
Olbrachtova 

1421 

2019 - projektování 
2020 – realizace 

14,1 mil. Kč Počet akcí  3 
reali-
zace 

21 Skatepark ve Frýdku-Místku 1.3.2 IO 

Výstavba areálu kolečkových sportů (skateparku). 
Jedná se vybudování plochy s rozmístěnými 
překážkami se speciálním povrchem pro skatebo-
ard, 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, zvýšení atraktivity 
města o nové adrenalinové využití volného 
čas.  

parcela č. 
3070, 3066, 
3059/51 k.ú. 

Frýdek 

2019 - realizace 13 mil. Kč 
Řešená 

plocha v m²  
1885,5 

m² 
reali-
zace 

22 Tělocvičny u základních škol 1.1.2 IO 

Výstavba nové tělocvičny na pozemcích přiléhají-
cích ke stávající základní a mateřské škole v 
Chlebovicích. Velikost - cca 21x14x8 m - tělocvič-
na plus 8x11x4 m zázemí (šatny, sociální zařízení, 
nářaďovna). 
Přístavba (nadstavba) stávající tělocvičny (spor-
tovní haly) při ZŠ F-M Pionýrů 400. Navržená 
přístavba řeší požadavek na rozšíření sportovního 
zázemí, přístavbu šaten, posilovny. 

Zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání, zájmovou 
činnost, pro přípravu sportovních utkání.  
Cílovou skupinou jsou žáci a zaměstnanci školy, sportov-
ci, občané Chlebovic a Frýdku-Místku. 

ZŠ a MŠ F-M – 
Chlebovice, 
Pod Kabáticí 

107;               
ZŠ F-M Pioný-

rů 400 

2018 - projektování 
2020 - realizace 

22 mil. Kč Počet akcí  2 
reali-
zace 

23 
Volnočasový areál ve Frýdku-
Místku 

1.3.2 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 

2020 – zahájení 
realizace 

55,9 mil. Kč Počet akcí  1 
reali-
zace 

24 Frýdek-Místek na kole 1.3.4 TIC 
Cílem realizace dalšího ročníku Frýdek-Místek na 
kole je zahájit cyklosezonu ve Frýdku-Místku a 
podpořit tím aktivity pro občany města. 

Zábavnou a nesoutěžní formou připomenout dětem i 
dospělým, základní bezpečnostní pravidla při pohybu na 
veřejných komunikacích a cyklostezkách, připomenout 
správné poskytování první pomoci i správné vybavení 
kola a jezdce, a současně podpořit pohyb a zdravý životní 
styl, propagace cykloturistiky a cyklotras ve Frýdku-
Místku a okolí.  

Rekreační 
areál Olešná 

www.fmnakol
e.cz  

Květen 2019, 2020 Cca 100 tis. Kč Zpráva 
Zpráva za 

období 
finan-

cování  
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25 
Frýdek-Místek plný chutí a Beskyd-
ské rekordy 

1.4.1 TIC 

Cílem je uspořádat další ročníky dvou akcí, které 
podpoří nabídku kulturního života ve městě, 
podpoří kulturní povědomí o městě Frýdek-
Místek v médiích a mezi návštěvníky.  

Pokračování úspěšné a již tradiční akce pro  občany 
města a blízkého okolí, se zájmem o  
Gastronomii, soutěžení a zábavu. www.fmplnychuti.cz  

Frýdek-Místek, 
část Frýdek – 

park Pod 
zámkem 

Srpen 2019, 2020 450 tis. Zpráva 
Zpráva za 

období 
 finan-
cování 

26 Mobilní informační servis 1.5.3 TIC 

Podpora mediálního obrazu města Frýdek-
Místek. 
Cílem provozování mobilního informačního 
centra je rozšířit služby IC na území města Frýd-
ku-Místku a okolí. www.visitfm.cz  

Chceme podchytit návštěvníky města, kteří do provozo-
ven IC nezavítají a motivovat je k návštěvě turistických 
cílů ve městě.  K tomu účelu nám slouží již pořízená 
elektrokola. 

Frýdek-Místek 
a okolí 

Letní sezona 2019, 
2020 

  Zpráva 
Zpráva za 

období 
finan-

cování  

27 Adventní a velikonoční městečko 1.4.1 
ŽÚ, 

Kultura F-
M 

Vánoční a velikonoční prodejní akce doplněná 
atrakcemi a kulturním programem, včetně 
technickoorganizačního zázemí.  

Tradiční vánoční a velikonoční atmosféra realizovaná ve 
veřejném prostoru. 

Náměstí 
Svobody v 

Místku 

každoročně v 
období velikonoc a 

adventu 

500 000 – 1 
000 000 Kč 
(adventní 
městečko) 

Zpráva 
Zpráva za 

období 
reali-
zace 

28 Masopustní jarmark  1.4.1 ŽÚ 
Masopustní veselice s průvodem masek, prode-
jem tradičního sortimentu a občerstvením, 
včetně soutěže.  

Zachování tradic se zapojením veřejnosti (masky, sou-
těž). 

Náměstí 
Svobody v 

Místku 

únor daného 
kalendářního roku 

50 000 - 100. 
000 Kč 

Zpráva 
Zpráva za 

období 
reali-
zace 

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

Cílovou skupinou jsou občané a návštěvníci města. Frýdek-Místek  2019-2020    Zpráva 
Zpráva za 

období 
reali-
zace 

30 
Jednotný vizuální styl města a jeho 
organizací 

1.5.2 OÚRaSŘ  

Další implementace jednotného vizuálního stylu 
města a jeho organizací (web, zpravodaj, městské 
objekty, příspěvkové organizace, propagační 
materiály a předměty) 

  Frýdek-Místek  2019-2020    Zpráva 
Zpráva za 

období 
reali-
zace 

31 Oprava bazénu u ZŠ J. z Poděbrad 1.1.2 IO 

Provedení opravy hydroizolace podlahy po 
obvodu školního bazénu, jelikož dochází ke 
značenému prosakování vody do suterénních 
pater. 

Zamezení prosakování vody, obnovení fungování bazénu. 
Cílovou skupinou jsou uživatelé bazénu. 

11. ZŠ Jiřího z 
Poděbrad 

2019 - realizace   Počet akcí 1 
reali-
zace 

32 Rekonstrukce TIC Frýdek-Místek 1.5 OSOM 

Provozovny ve Frýdku a Místku -  rozšíření zázemí 
pro pracovníky TIC, rozšíření prostoru pro sklado-
vání tiskovin, suvenýrů a archivu TIC. Úprava 
prostoru tak, aby vznikl prostor pro obslužný pult 
se dvěma pracovními místy a dostatkem prostoru 
pro nabídku produktů, tiskovin a suvenýrů.                                                                                                                                      
Frýdek - oprava instalace osvětlení, instalace 
klimatizace.                                                                                                                         
Místek -  úprava vstupu dveří do TIC (čistící zóna), 
oddělení prostor prodeje od zázemí pro příruční 
sklad materiálů, denní místnost pracovníků, 
instalace klimatizace v 1.P, oprava dřevěných 
parket.  

Nedostačující prostory, nevyhovující hygienické podmín-
ky. Modernizace prostor tak, aby vyhovovaly trendu, 
požadavkům klientů i personálu, rozšíření prostor pro 
obsluhu, skladování a nabídku produktů, tiskovin a 
suvenýrů. Cílem je spokojenost návštěvníků a personálu. 

Frýdek (Zá-
mecké náměs-

tí), Místek 
(nám. Svobody 

6) 

2019-2020   Počet akcí 2 
reali-
zace 
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33 
Rekonstrukce foyeru Nové scény 
Vlast 

1.4 OŠKMaT 

Realizace projektu rekonstrukce foyeru z důvodu 
nevyhovujícího stavu provozu a rozšíření kapacity 
předsálí a baru tak, aby se v něm mohlo pohodlně 
pohybovat na 200 diváků a zároveň tento prostor 
sloužil jako 2. sál kina. 

V roce 2017 nám byla udělena dotace Státního fondu 
kinematografie v okruhu modernizace a digitalizace kin. 
Dotace byla určena na projekt Kino-Kafé, čili vznik 
alternativního promítacího sálu v kavárně kina Vlast. Ta 
byla díky dotaci vybavena nejmodernější promítací 
technikou kategorie e-cinema a nábytkem společnosti 
Ton. K realizaci projektu došlo v roce 2018 a k zahájení 
provozu došlo v břenu 2019. Tento prostor kinu také 
částečně umožní nepřerušovat program v případě, že se 
v sále koná koncert či divadlo. Během dopoledních a 
odpoledních hodin, kdy v sále probíhá příprava, tak může 
v kavárně probíhat projekce. Kapacita tohoto prostoru je 
50 míst. Tím se také z kina stává kino dvousálové, což by 
mělo upravovat i kritéria Europa Cinemas ve prospěch 
kina, kdy se procentní podíl evropských filmů snižuje. 
Současný stav foyeru je z provozních důvdů nevyhovující. 
V roce 2018 vznikla první architektonická studie k rekon-
strukci foyeru. V průběhu roku již došlo k drobným 
úpravám (otevření terasy, výmalba baru), výměně 
nábytku a zakoupení promítací techniky. Z provozních 
důvodů bude pro kino nezbytná co nejvčasnější rekon-
strukce prostoru, kterou by došlo k rozšíření kapacity 
předsálí a baru tak, aby se v něm mohlo pohodlně 
pohybovat na 200 diváků. 

ul. Hlavní 112, 
Místek 

vypsání veřejné 
zakázky dle archi-
tektonické studie 
Ing. Arch. Václava 
Kielara, realizátor: 

odbor školství, 
kultury a sportu 

4.327.407 Kč 
(nabídková 
cena z roku 

2018) 

Počet akcí 1 
reali-
zace 

34 Redigitalizace kina Nová scéna Vlast 1.4 OŠKMaT 
Obnova stávající (zastaralé - životnost 10 let) 
digitání technologie. 

Vzhledem k datu digitalizace kina (2009) bude nutná také 
výměna technologií za modernější, která zajistí lepší 
divácký zážitek a ekonomickou úsporu. Zvuk v kvalitě 
Dolby Atmos by měl být v případě redigitalizace samo-
zřejmostí, jelikož se do pěti let stane zvukovým standar-
dem a nabízí prvotřídní divácký zážitek. 

ul. Hlavní 112, 
Místek 

2019-2020 do 1 mil. Kč Počet akcí 1 
reali-
zace 

35 Rekonstrukce Nové scény Vlast 1.4 OŠKMaT 
Vyčištění fasád, oprava a zkrášlení pláště budovy 
a bezprostředního okolí kina.  

Cílovou skupinou jsou občané a návštěvníci Nové scény 
Vlast. 

ul. Hlavní 112, 
Místek 

2019-2020   Počet akcí 1 
reali-
zace 
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PŘÍLOHA – Záměry TO 2 - Sociální služby a zdravotní péče 

Číslo 
zá-
mě-
ru 

Název projektu (záměru): 

Číslo 
opat-
ření/ 
podo-

patření 

Gesční 
přísluš-

nost 
Stručný popis projektu (záměru) 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další 
informace) 

Místo realiza-
ce (bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Harmonogram 
realizace 

Odhad 
nákladů ve 

sledovaném 
období (v Kč) 

Monitoro-
vací indiká-

tor 

Cílový 
stav 

monito-
rovacího 
indikáto-

ru 

Role 
města 

36 
Zpracování koncepce sociálního 
bydlení SMFM na období 2020 – 
2025 a její aplikace 

2.1.1 OSS 

Zpracování koncepce sociálního bydlení a třech 
souvisejících metodik, zřízení jednoho pracovního 
místa koordinátora sociálního bydlení, realizace 
seminářů. 

Záměr zpracování koncepce sociálního bydlení vychází z 
Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025. Jeho cílem 
je získat nástroj k nastavení systému sociálního bydlení 
ve městě a přispět ke zvýšení dostupnosti dlouhodobé-
ho, udržitelného a důstojného bydlení pro jednotlivce i 
rodiny, které nyní žijí bez vlastního domova, nebo žijí v 
nejistých či nevyhovujících podmínkách nebo jejich 
přístupy k bydlení jsou ztížené. 

Město Frýdek-
Místek 

2019 – 2020 1,5 mil. Kč 

Počet 
dokumentů 
- Koncepce 
sociálního 

bydlení + tři 
metodiky 

(přidělování 
bytů; 

prevence 
ztráty 

bydlení; 
provázanos-

ti sociální 
práce s 

bytovou a 
sociální 

politikou 
města). 

4 
realiza-

ce 

37 
Domov se zvláštním režimem pro 
osoby s Alzheimerovou demenci a 
jinými typy demence 

2.1.1 OSS 

Rekonstrukce/výstavba domova se zvláštním 
režimem v souladu s doporučením materiálně-
technickým standardem MPSV ČR, uzavření 
smlouvy s poskytovatelem sociální služby. V 
letech 2019 - 2020 projektová příprava.  

Osobám trpícím demencemi, které mají z důvodu tohoto 
onemocnění sníženou soběstačnost a jejich situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, jsou určeny služby 
domova se zvláštním režimem. Demence je jedna z 
nejčastějších příčin nesoběstačnosti člověka ve vyšším 
věku a díky svému chronickému charakteru představuje 
vysokou zátěž pro pečující. Příprava na sociální a ekono-
mické důsledky tohoto onemocnění je nezbytná. Opat-
ření tak reaguje na zvýšenou potřebu dlouhodobé péče o 
osoby s demencí, jejichž počet bude nadále stoupat. 

Město Frýdek-
Místek 

2019 – 2020 
projektová příprava 

  Počet lůžek 160 
realiza-

ce 

38 Domov pro seniory 2.1.1 OSS 
Rekonstrukce/výstavba domova pro seniory. V 
letech 2019 - 2020 projektová příprava. 

Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu 
věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Záměr se opírá o potřebu osob seniorské-
ho věku s vysokou mírou podpory, kdy již není možné 
zajistit jim péči v domácím prostředí s podporou rodiny 
ani terénních sociálních služeb, a to vzhledem k jejich 
zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti z důvodu 
věku. Cílem záměru je zajištění potřebných kapacit 
pobytových služeb pro seniory. 

Město Frýdek-
Místek 

2019 – 2020 
projektová příprava 

  Počet lůžek 100 
realiza-

ce 
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39 Projekty prevence bezdomovectví 2.1.1 OSS 

Podporovat samostatné bydlení osob v nepřízni-
vé sociální situaci, zvyšovat úroveň dovedností a 
upevňování samostatnosti osob v nepříznivé 
sociální situaci, tak aby se začlenily do společnos-
ti. 

Cílem projektů je realizovat systematickou práci s lidmi 
(jednotlivci a rodinami s dětmi), jež dříve bydleli na 
ubytovnách, byli osobami bez přístřeší nebo byli ohrože-
ni ztrátou bydlení anebo nejsou schopni si nájemní 
bydlení udržet. Projekty směřují ke zvyšování kompetencí 
těchto osob samostatně bydlet ve standardním bydlení a 
zvládat nároky spojené s udržováním domácnosti, 
hospodařením s penězi, rodičovstvím a zaměstnáním. 

Město Frýdek-
Místek 

2019 – 2020 

2019 – 
500.000 Kč 

2020 – 
500.000 Kč 

Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

40 Navýšit kapacitu odlehčovací služby  2.1.2 OSS 
Zajistit vypracování studie proveditelnosti z 
hlediska stavebních úprav včetně finanční rozva-
hy, zpracovat projekt.  

Odlehčovací služby jsou určeny osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 
Opatření reaguje na poptávku zájemců o službu a prove-
denou analýzu dotazníkového šetření mezi pečujícími o 
uživatele služby. Kapacita služby, jejímž cílem je umožnit 
odpočinek pečujícím osobám, je dlouhodobě nedostaču-
jící. Navýšením kapacity stávající služby bude umožněn 
nezbytný odpočinek fyzickým pečujícím osobám.  

Frýdek-Místek, 
ul. Fibichova 

469  

2019 – 2020 
projektová příprava 

  Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

41 
Přestěhování služeb sociální pre-
vence – krizové bydlení BETHEL do 
nových prostor  

2.1.2 OSS 
Zajistit vhodnou budovu nebo prostory, zpraco-
vat projektovou dokumentaci, realizovat výstav-
bu.  

Ambulantní a pobytové služby sociální prevence určené 
osobám sociálně vyloučeným a osobám bez přístřeší jsou 
v současné době poskytovány v objektu města, jež je k 
jejich poskytování nevhodný. Poloha objektu vzhledem k 
záměrům daným územním plánem a špatný technický 
stav budovy si žádají přemístit služby pro cca 80 osob 
azylový dům pro muže, nízkoprahové denní centrum a 
noclehárna do jiných prostor.  

přesun služeb 
v rámci 
stávající 
lokality 

2019 – 2020   Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

42 
Chráněné bydlení pro osoby s 
psychickým onemocněním  

2.1.1 OSS 

 Zajistit vhodnou budovu nebo prostory, zpraco-
vat projektovou dokumentaci, realizovat rekon-
strukci/výstavbu. Cílem je nová/rekonstruovaná 
budova chráněného bydlení pro osoby s dušev-
ním onemocněním o kapacitě 15–20 míst/bytů a 
nová registrovaná služba pro osoby s atypickým 
chováním. 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná 
osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 
postižení nebo chronického onemocnění, včetně dušev-
ního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. Chráněné bydlení pro osoby s kombinací 
duševního onemocnění a mentálního postižení, příp. pro 
osoby s poruchami chování není ve městě k dispozici. 
Cílem služby je individuální podpora osob při získávání a 
udržení si schopností  
a dovedností, které jim napomáhají začlenit se do života 
ve společnosti. Tento typ chráněného bydlení bude 
realizován formou nákupu budovy, její rekonstrukce 
nebo výstavby nového objektu.   

Město Frýdek-
Místek 

2020   Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 
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43 
Úprava zahrady v ŽIRAFĚ – Integro-
vané centrum FM, p. o. 

2.1.2 IO 
Cílem je zvelebení zahrady a to rozdělením 
zahrady do tří účelových zón (sportovní, smyslová 
a odpočinková).  

Klienti Integrovaného centra dospěli a současné vybavení 
zahrady neodpovídá jejich věkové hranici. Klienti denní-
ho stacionáře z oddělení dílen hrají míčové hry, badmin-
ton, kopanou a jsou fyzicky zdatnější a jejich potřeby 
odpovídají běžnému dospělému jedinci. Klienti oddělení 
zvýšené péče potřebují nejen doprovod, ale také herní 
prvky, které budou zohledňovat míru postižení (zrakové, 
sluchové, pohybové), které by jim nabídly nové podněty 
sluchové i zrakové. Klienti denního pobytu zas ocení 
posezení v trávě, canisterapii na zeleném plácku apod. 
Představa účelného využití zahrady je rozdělit zahradu 
do tří zón: sportovní, smyslovou, odpočinkovou.  
Sportovní zóna by sestávala z víceúčelového hřiště s 
umělým povrchem určeného k různým sportům (nohej-
bal, badminton, míčové hry apod.) a venkovních fitness 
strojů.  
Smyslová zóna by sestávala z herních prvků, které by 
podporovaly rozvoj a poznávání všemi smysly (pocitový 
chodníček, venkovní xylofon, házecí panák se zabudova-
nými zvonečky v otvorech, tabule na kreslení).  
Odpočinková zóna by sestávala z dřevěného zastřešené-
ho altánu minimálně pro 20 osob se zabudovaným 
krbem, včetně zahradního nábytku, zahradní houpačky. 
Součástí této zóny by byla také zabudovaná nerezová 
pitná fontána, která by zajistila uživatelům hygienický 
standard a přísun pitné vody mimo budovu. 

Frýdek-Místek, 
ul. Fibichova 

469  
2019 – 2020   Zpráva 

Zpráva za 
období 

realiza-
ce 

44 
Rekonstrukce, přístavba a moderni-
zace denního stacionáře 

2.1.2 OSS 
Zpracování projektové dokumentace, rekonstruk-
ce/výstavba objektu denního stacionáře.  

Denní stacionář poskytuje služby osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu kombinovaného, mentálního 
nebo zrakového postižení. V současnosti je služba 
poskytována v objektu na ul. Mozartova/ul. 28. října. 
Rekonstrukcí a rozšířením prostor služby denní stacionář 
dojde ke zkvalitnění poskytované podpory klientům, ale 
zejména ke zkvalitnění jejich života.  

Frýdek-Místek, 
ul. Mozartova 

2313/ul. 28 
října  

2019 – 2020   Počet akcí 1 
realiza-

ce 

45 Den pro seniory  2.1.4 OSS 
Cílem projektu je realizace dne pro seniory 
(hudební produkce, kulturní program).  

Statutární město Frýdek-Místek, odbor sociálních služeb, 
již několik let organizuje akci s názvem Den pro seniory v 
rámci aktivizačních programů pro seniory s cílem zpro-
středkovat kontakt se společenským prostředím a přispět 
tak ke zvyšování kvality jejich života. 

Město Frýdek-
Místek 

2019 – 2020 

2019 – 
100.000 Kč 

2020 – 
100.000 Kč 

Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

46 

Tvorba informačního systému o 
jednotlivých sociálních službách 
prostřednictvím webových stránek 
SMFM 

2.1.5 OSS 
Spolupracovat na tvorbě informačního systému o 
jednotlivých sociálních službách dle cílových 
skupin prostřednictvím webových stránek města.  

Spolupracovat na tvorbě informačního systému o jednot-
livých sociálních službách dle cílových skupin prostřed-
nictvím webových stránek města.  

Město Frýdek-
Místek 

2019 – 2020   Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 
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47 Centrum duševního zdraví  2.2.1 OSS Podporovat vznik centra duševního zdraví  

Opatření navazuje na systémové změny péče o osoby s 
duševním onemocněním v rámci reformy psychiatrické 
péče. Cílem reformy je zajistit dostatečnou podporu 
pacientů/klientů v jejich domácím prostředí a spolupráci 
a koordinaci mezi jednotlivými poskytovateli péče o 
osoby s duševním onemocněním. V případě osob s 
vážným duševním onemocněním jsou základem vytvoře-
ní sítě služeb tzv. centra duševního zdraví, ve kterých 
úzce spolupracují poskytovatelé zdravotních a sociálních 
služeb. Hlavním principem multidisciplinární spolupráce 
v centru duševního zdraví je týmová spolupráce. Pro-
střednictvím koordinace spolupráce více resortů vzniká 
propojený a funkční systém péče o člověka s duševním 
onemocněním.   

Město Frýdek-
Místek, u 

nemocnice v 
místě bývalé 

lékárny 

2019 – 2020   Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

48 
Vznik ordinace praktického lékaře 
pro osoby, které mají omezený 
přístup ke zdravotní péči  

2.2.1 OSS 

Podporovat vznik ordinace praktického lékaře 
(„ordinace pro chudé“), zmonitorovat existující 
sociálně-zdravotní projekty a aktivity realizované 
v ČR (nebo i v zahraničí) – příklady dobré praxe, 
oslovit a navázat spolupráci s praktickým léka-
řem.  Cílem je vznik "ordinace pro chudé" a 
analytický dokument s popisem dobrých praxí. 

„Ordinace pro chudé“ bude místem, kam mohou odeslat 
pacienty jiná zdravotnická zařízení, která nejsou na tyto 
pacienty připravena. Cílem preventivně léčebné péče je 
zlepšení zdravotního stavu sociálně vyloučených osob, 
snížení invalidizace osob bez domova, zlepšení informo-
vanosti o zdraví a prevence šíření infekčních nemocí.   

Město Frýdek-
Místek 

2019 – 2020   Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

49 

Projekty na podporu dalších služeb v 
pobytových zařízeních - Stavební 
úpravy za účelem rozšíření kapacity 
Domu pokojného stáří   

2.1.1 OSS 

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

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

Dům pokojné-
ho stáří u 

Panny Marie 
Frýdecké, 
Mariánské 

náměstí 146, 
F-M, kata-

strální území 
Frýdek.  

2018-2020 8 mil. Kč Zpráva 
Zpráva za 

období 

finan-
cování 
provo-

zu 

50 
Rozšíření kapacity denního stacio-
náře Domovinka 

2.1.2 OSS                              

Zajistit vhodnou budovu nebo prostory, zpraco-
vat projektovou dokumentaci, realizovat rekon-
strukci/výstavbu. V období 2019 - 2020 projekto-
vá příprava. 

Centra denních služeb jsou ambulantní službou pro 
osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o 
které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním 
prostředí. Služba umožňuje seniorům žít co nejdéle 
běžným způsobem života, posilovat jejich samostatnost a 
soběstačnost a překonávat samotu. Stávající kapacita 
služby je vzhledem k počtu odmítnutých zájemců nedo-
statečná.    

Město Frýdek-
Místek 

2019 – 2020 
projektová příprava 

  Počet akcí 1 
realiza-

ce 

51 Centrum aktivních seniorů 2.1.4 IO 

Novostavba centra pro seniory – společenský 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 

2018 - 2019 
realizace 

62 mil. Kč (za 
všechno 

dohromady 
průzkumy, 
studie, PD, 

demolice, TDS 
a BOZP, 

přeložky, 
stavební práce, 

pokud by se 
mělo jednat 

pouze o 
stavební práce 
výstavby pak 
cca 52 mil. Kč 

Počet akcí  1 
realiza-

ce 
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52 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice na 
ul. Střelniční 

2.3 IO 

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

Zlepšení špatného technického stavu objektu, rozšíření 
možností využití objektu. Cílovou skupinou je 
SDH Frýdek, krizový štáb ORP FM, povodňová komise 
SMFM, ORP FM. 

ul. Střelniční č. 
p. 1861 

2019 - projektování 
2020 - realizace 

  Počet akcí  1 
realiza-

ce 

53 
Rozvoj programů prevence krimina-
lity 

2.3.1 MP 

Asistenti prevence kriminality 
Forenzní značení jízdních kol 
Senioři a jejich bezpečnost (řetízek) 
Projekt Panda 
Putovní pohár 

Pokračování v projektech započatých v minulém období.  
Cílovou skupinou jsou děti a senioři. Projektu Forenzní 
značení se týká všech občanů. 

Frýdek-Místek 
a obce na 
základě 

uzavřených 
veřejnopráv-
ních smluv. 

Průběžně. 

Roční náklady 
603 tis. Kč, z 
toho 480 tis. 
Kč je dotace 

MVČR 

Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

54 
Centrální klimatizace budovy 
Hospice Frýdek-Místek 

2.2.1 IO 
Vybavení budovy klimatizačními jednotkami v 
celkem 47 místnostech. 

Zmírnění následků úmorého horka klientů a pacientů v 
lůžkové péči. Cílovou skupinou jsou především pacienti 
hospice, uživatelé sociálních služeb, zaměstnanci.  

Hospic Frýdek-
Místek, p.o., 

I.J. Pešiny 
3640 

2019 -2020 2,1 mil. Kč Počet akcí 1 
realiza-

ce 

55 Sídlo městské policie 2.3 IO 

Stavební úpravy domu č. p. 1083 na ul. Těšínská 
na sídlo městské policie. 1. NP sídlo přestupkové-
ho oddělení a kontaktní centrum městské policie. 
V 2. NP bude sídlit administrativa městské policie 
a provozně sociální zázemí městské policie, vč. 
zázemí terénních pracovníků městské policie - 
dispečink, instruktážní místnost, šatny se spr-
chami apod. Na období 2019 - 2020 jsou naplá-
novány projekční práce. 

Vybudování vhodného sídla a zázemí městské policie. 
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci městské policie. 

Těšínská č. p.. 
1083 

2019 - 2020 
projektování 

  Počet akcí 1 
realiza-

ce 

56 
Domov pro seniory F-M - vybudová-
ní společenských prostor 

2.1.3 IO 

Provedení stavebních úprav vnitřních dispozic - 
provedení vybourání obvodových a vnitřních 
prosklených výplní současných prostor, rozšíření 
interiérových prostor (využitím málo používaných 
teras) a provedení nového dělení  prostor tak, 
aby vznikl vzdušný otevřený prostor vhodný pro 
společenské setkávání klientů, pro podávají jídel 
apod. Na období 2019 - 2020 jsou naplánovány 
projekční práce. 

Vzhledem ke stáří a zdravotnímu stavu řady klientů 
domova vznikla potřeba vybudovat na každém patře 
společenskou místnost, v současné době se jídelna se 
společenskou místností nachází pouze v přízemí, kde 
mnozí klienti mají problém dojít. Cílovou skupinou jsou 
klienti domova, zaměstnanci. 

28. října 2155, 
F-M 

2019 - 2020 
projektování 

3 mil. Kč Počet akcí 2 
realiza-

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

Číslo 
zámě-

ru 
Název projektu (záměru): 

Číslo 
opatření/ 
podopat-

ření 

Gesční 
přísluš-

nost 
Stručný popis projektu (záměru) 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další 
informace) 

Místo realiza-
ce (bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Harmonogram 
realizace 

Odhad 
nákladů ve 

sledovaném 
období (v Kč) 

Monitorova-
cí indikátor 

Cílový stav 
monitorovací-
ho indikátoru 

Role 
města 

57 Obnova městského mobiliáře 3.1.6 
OŽPaZ, 
ODaSH, 
OSOM 

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

Zlepšení vybavenosti a dostupnosti městského 
mobiliáře. 

území města 
Frýdku-Místku 

2019-2020 cca 5,5 mil. Kč Zpráva 
Zpráva za 

období 
Realiza-

ce 

58 
Rekonstrukce prostranství ve 
Skalici 

3.1.6 ODaSH 
Rekonstrukce prostoru před vstupem do 
kostela.  

Zlepšení prostředí v místní části Skalice.  Skalice 2019-2020 3 mil. Kč 
Regenerova-

ná plo-
cha(m2) 

100 m2 
Realiza-

ce 

59 Průjezdnost města 3.2.2 ODaSH 

Zlepšení dopravní průjezdnosti městem. 
Realizace akcí zahrnutých v koncepčním 
dokumentu města, který řeší průjezdnost 
městem. Rekonstrukcí by mělo projít světelné 
signalizační zařízení na křižovatkách ulic 
Hlavní/Ostravská a Hlavní/T.G.Masaryka 
(Rubikova křižovatka).  

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

Území statu-
tárního města 
Frýdku-Místku 

2019-2020 1 mil. Kč 
Počet 

řešených 
křižovatek 

2 
Realiza-

ce 

60 Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů 3.2.3 ODaSH 

Cyklistické zatraktivnění města, propojení 
stávajících cyklostezek, propojení center. 
Rekonstrukce části cyklostezky podél řeky 
Ostravice (v katastru obce Staré Město) a 
propojení s obcí Baška. 

Problém s bezpečností při cykloturistické návštěvě 
nejvýznamnějších kulturních památek města. Cyklos-
tezka kolem řeky není propojena s centrem Frýdku a 
bazilikou. 

Území města 
Frýdku-Místku 

2019-2020 8 mil. Kč 
Délka 

cyklostezek 
(km) 

0,5 km 
Realiza-

ce 

61 
Rekonstrukce chodníků a výstav-
ba ve městě i v okrajových 
částech 

3.2.5 ODaSH 

Oprava nebo rekonstrukce místních komuni-
kací v Lískovci část Kavčonky, ve Skalici 
naproti kostela, a na Panských Nových 
Dvorech.  Výstavba autobusových zastávek na 
Panských Nových Dvorech.  

Zlepšení stavu veřejné infrastruktury ve městě. 
Vybrané 

lokality ve 
SMFM 

2019-2020 50 mil. Kč 

Délka 
realizova-

ných komu-
nikací (km) 

5 km  
Realiza-

ce 

62 
Doplnění drobného mobiliáře u 
cyklostezek a cyklotras 

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

Podpora cyklistické dopravy Frýdek-Místek 2019-2020 500 tis.Kč Zpráva 
Zpráva za 

období 
Realiza-

ce 

63 Výstavba parkovacích míst 3.4.3 ODaSH 

Výstavba nových parkovacích míst na území 
města. V minulém období byla vybudována 
nová parkovací místa na ulici Anenská u 
výměníku společnosti DISTEP. Pokračovat by 
se mělo výstavbou parkovacích míst na ulici 
Fr. Čejky, Bezručova. 

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

Frýdek-Místek 2019-2020 20 mil.Kč Počet akcí 5 
Realiza-

ce 

64 
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 dopravy, aktuálně reagu-
jící na případné změny oproti jízdnímu řádu 
(zpoždění spojů). Bude řešeno v rámci celkové 
koncepce dalšího fungování a zajišťování 
MHD. 

Zlepšení informovanosti cestujících, zvýšení atraktivi-
ty městské hromadné dopravy 

Frýdek-Místek 2019-2020 2 mil.Kč Zpráva 
Zpráva za 

období 
Realiza-

ce 
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65 Údržba městských hřbitovů 3.1.6 OŽPaZ 

Statutární město Frýdek-Místek zajišťuje 
údržbu na 6 veřejných pohřebištích na území 
statutárního města Frýdku-Místku. Jedná se 
zejména o údržbu trávníků (jarní vyhrabání, 
kosení, shrabání listí), dále o údržbu zpevně-
ných ploch (čištění, zimní údržba), péči o 
dřeviny (řezy dřevin, kácení, výsadby nových 
dřevin, zálivka), úklid, odvoz odpadů apod. V 
posledních letech je věnována zvýšená 
pozornost vzrostlým dřevinám napadeným 
jmelím, s cílem maximálně prodloužit život-
nost stromů a uchovat je pro další generace. 
Statutární město Frýdek-Místek investuje 
nemalé finanční prostředky do oprav veřej-
ných pohřebišť a v posledních letech investuje 
vysoké finanční prostředky na rozšíření 
hřbitovů (v současnosti probíhá akce „Rozší-
ření frýdeckého hřbitova“).  

Veřejná pohřebiště již nejsou pouze místem posled-
ního odpočinku. Pieta daných míst spolu s okolní 
zelení, dřevinami a lavičkami poskytuje klidovou 
zónu parkového charakteru v městském prostředí. 
Realizací projektu dochází ke zlepšování prostředí 6 
hřbitovů na území statutárního města Frýdku-
Místku, jejichž provozovatelem je statutární město 
Frýdek-Místek. Údržba hřbitovů je nedílnou součástí 
hřbitovního provozu zajišťovaného statutárním 
městem Frýdek-Místek. Údržba hřbitovů, udržování 
zařízení veřejných pohřebišť (kterými jsou např. 
odběrná místa na vodu, oplocení apod.) v provozu-
schopném stavu, umocňuje pietu daných míst a v 
maximální míře přispívá ke spokojenosti návštěvníků 
hřbitovů a nájemců hrobových míst. 

6 veřejných 
pohřebišť, 
resp. měst-

ských hřbito-
vů, tj. Centrál-
ní hřbitov ve 

Frýdku, 
hřbitovy v 

Chlebovicích, 
v Lysůvkách, 
ve Skalici, v 

Lískovci - 
evangelický a 

katolický 
hřbitov. 

Časově neomeze-
no. 

4 000 tis. 
Kč/rok 

Zpráva  
Zpráva za 

období 
Realiza-

ce 

66 
Podpora čistého ovzduší ve 
statutárním městě Frýdek-Místek 

3.6.1 OŽPaZ 

Statutární město Frýdek-Místek se aktivně 
zasazuje o zlepšení životního prostředí ve 
městě. Rada města F-M schvaluje každoročně 
dotační program na podporu aktivit vedou-
cích ke zlepšení živ. prostředí, který je 
v souladu s cíli Strategického plánu rozvoje 
statutárního města F-M na období 2012-2025 
(strategický cíl 3.6.1, 3.7.3). Předmětem 
podpory je mimo jiné i změna způsobu 
vytápění jako náhrada za vytápění pevnými 
palivy, pořízení solárních kolektorů souvisejí-
cích se změnou způsobu vytápění nebo se 
změnou způsobu ohřevu teplé vody, pořízení 
zásobníku pro skladování propanu určeného 
jako jediný druh vytápění. Počet žadatelů o 
dotaci na změnu způsobu vytápění jako 
náhrady za vytápění pevnými palivy i množ-
ství finančních prostředků vynaložených na 
tyto aktivity, se každoročně zvyšují. Realizací 
projektu dojde ke zlepšení ovzduší města F-M. 
Změnou způsobu vytápění, tj. výměnou 
starých neekologických kotlů za kotly šetrné k 
životnímu prostředí, přispějí obyvatelé města 
F-M k čistějšímu ovzduší v této lokalitě. 
Na základě dlouhodobé spolupráce se zástup-
ci Moravskoslezského kraje a Státním fondem 
životního prostředí ve věci dotačních titulů (tj. 
kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám, 
Dešťovka) poskytuje statutární město Frýdek-
Místek poradenství k výše uvedeným dota-
cím. Žadatelé o kotlíkovou dotaci mohou 
čerpat finanční prostředky poskytované 
Moravskoslezským krajem v rámci kotlíkové 
dotace, a pokud je jejich trvalý pobyt na 
území statutárního města Frýdku-Místku, 
mohou zároveň čerpat dotaci z dotačního 
programu města Frýdku-Místku. Součet všech 
přijatých dotačních prostředků získaných v 
rámci výše uvedených dotačních programů 
nesmí přesáhnout 100% nákladů.  

Cílovou skupinou jsou všichni obyvatelé statutárního 
města Frýdek-Místek, kteří stále vlastní nevyhovující 
kotle na tuhá paliva. Vytvořený systém dotačních 
prostředků umožní těmto obyvatelům vyměnit 
nevyhovující kotel na tuhá paliva za kotel šetrný k 
životnímu prostředí. Dalším důvodem je i fakt, že dle 
zákona o ochraně ovzduší (z. č. 201/2012 Sb.) 
nebude možno od 1. 9. 2022 používat pro vytápění 
kotle 1. a 2. emisní třídy 

Území statu-
tárního města 
Frýdku-Místku 

2019-2020 700 tis. Kč/rok Zpráva  
Zpráva za 

období 
Realiza-

ce 
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67 
Podpora regenerace veřejné 
zeleně 

3.7.1 OŽPaZ 

Statutární město Frýdek-Místek zajišťuje 
údržbu zeleně na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Místek. 
V posledních letech je věnována zvýšená 
pozornost vzrostlým dřevinám napadeným 
jmelím, s cílem maximálně prodloužit život-
nost stromů a uchovat je pro další generace. 
Realizací projektu dochází ke zlepšování 
životního prostředí. Cílem projektu je zame-
zení růstu jmelí na zasažených dřevinách, 
zamezení šíření jmelí na další dřeviny, maxi-
mální prodloužení životnosti stromů a jejich 
uchování pro další generace. Zlepšení zdra-
votního stavu dřevin napadených jmelím 
probíhá formou postřiku jmelí. Dřeviny, na 
nichž není možné odstranit jmelí postřikem, 
jsou ošetřeny ořezem. Velmi silně napadené 
dřeviny se zhoršeným zdravotním stavem jsou 
odstraňovány z důvodu zamezení dalšího 
šíření jmelí a jsou nahrazovány novými 
výsadbami. Realizací projektu dochází ke 
zlepšování životního prostředí.  

Dřeviny ve statutárním městě Frýdek-Místek jsou 
stejně jako dřeviny v jiných obcích v Moravskoslez-
ském kraji napadány jmelím. Rozsah dřevin napade-
ných jmelím se každoročně zvyšuje, neboť napadené 
dřeviny jsou imunitně oslabeny. Cílem projektu je 
tedy likvidace jmelí a zamezení jeho růstu na zasaže-
ných dřevinách v následujících letech. Problém 
„jmelí“ a způsob jeho likvidace je novou problema-
tickou záležitostí několika posledních let. 

Veřejná zeleň 
na pozemcích 
ve vlastnictví 
statutárního 

města Frýdek-
Místek a zeleň 

na šesti 
veřejných 

pohřebištích, 
resp. městskýc
h hřbitovech, 
tj. Centrální 
hřbitov ve 

Frýdku, 
hřbitovy 

2019-2020 300 tis. Kč/rok Zpráva  
Zpráva za 

období 
Realiza-

ce 

68 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 organizo-
vány 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 připome-
nout veřejnosti význam jednání každého jednotlivce 
při péči a ochraně životního prostředí, které nepatří 
pouze lidem, ale také všem ostatním druhům. Cílem 
je seznámit především děti a mládež, které lze v 
tomto směru nejlépe formovat, s možnostmi jedná-
ní, které bude k životnímu prostředí šetrné a rovněž 
je seznámit s krásami, které životní prostředí střední 
Evropy skýtá. 

Sady Bedřicha 
Smetany v 

Místku 

2019, 2020 (leden 
- duben) 

200 tis. Kč/rok Zpráva 
Zpráva za 

období 
Realiza-

ce 

69 
Ekologická výchova, vzdělávání a 
osvěta 

3.7.3 OŽPaZ 

Statutární město Frýdek-Místek se aktivně 
zasazuje o vzdělávání v oblasti životního 
prostředí v rámci ekologické výchovy, vzdělá-
vání a osvěty. Rada města Frýdku-Místku 
schvaluje každoročně dotační program na 
podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životní-
ho prostředí, který je v souladu s cíli Strate-
gického plánu rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku na období 2012-2025 (strate-
gický cíl 3.6.1, 3.7.3). Předmětem podpory dle 
dotačního programu je mimo jiné i rozvoj 
aktivit subjektů v oblasti životního prostředí a 
podpora programů souvisejících s ekologickou 
výchovou, vzděláváním a osvětou (dále jen 
„EVVO“).  Cílem je výchova, zejm. mladších 
obyvatel města Frýdku-Místku, k odpověd-
nému postoji k životnímu prostředí. Předmět 
podpory v rámci dotačního programu směřuje 
k naplnění cílů a strategických plánů poskyto-
vatele dotace spolu se zajištěním kontrolního 
mechanismu, který je vyžadován při poskyt-
nutí finančních podpor z veřejných zdrojů. 

Cílovou skupinou jsou spolky, nefinanční podnikatel-
ské subjekty (právnické osoby) a zřízené příspěvkové 
organizace. Do projektu mohou být zapojeny osoby s 
trvalým pobytem nebo sídlem  
na území statutárního města Frýdku-Místku nebo 
musí být projekt přínosem pro životní prostředí na 
území statutárního města Frýdku-Místku. 

Území statu-
tárního města 
Frýdku-Místku 

2019-2020 100 tis. Kč/rok 

Zpráva - 
počet 

poskytnu-
tých dotací a 

finanční 
částka 

Zpráva za 
období 

Realiza-
ce 
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70 
Podpora separace a optimalizace 
odpadového hospodářství 

3.8.2 OŽPaZ 

Statutární město Frýdek-Místek zajišťuje pro 
své občany rozmístění nádob na separovaný 
odpad. Požadavky na přidání nádob z důvodu 
přeplňování těch stávajících neustále narůsta-
jí, přičemž jejich umístění je čím dál kompli-
kovanější. Rostou také požadavky na rozšíření 
komodit separovaného odpadu (např. sběr 
plechovek, použitých kuchyňských olejů 
apod.). Z toho důvodu je nutno přistoupit 
k optimalizaci. V místech, kde není možné 
umístit další nádoby, bude upravena četnost 
svozu. V místech, kde je možné umístit další 
nádoby, bude upravena zpevněná plocha 
např. rozšířením nebo vybudována nová 
plocha. Kromě toho bude statutární město 
Frýdek-Místek informovat občany o stavu 
separace a motivovat je k lepšímu třídění 
prostřednictvím zpravodaje, webových 
stránek, osvětové akce. 

Cílem projektu je zajistit pro občany dostatečné 
množství nádob, optimalizovat jejich rozmístění a 
četnost svozu a motivovat občany k lepšímu třídění 
odpadů. 

Území statu-
tárního města 
Frýdku-Místku 

2019-2020 500 tis. Kč/rok 

Zpráva - 
počet nádob, 
zpevněných 

ploch pro 
nádoby, 
finanční 
plnění 

Zpráva za 
období 

Realiza-
ce 

71 
Podpora rozmístění sběrných 
nádob ve městě 

3.8.3 OŽPaZ 

Statutární město Frýdek-Místek zajišťuje pro 
své občany svoz komunálních (směsných, 
separovaných či biologických) odpadů pro-
střednictvím popelnic, kontejnerů či odpad-
kových košů (dále jen „nádoby“). Rozmisťo-
vání či přesouvání těchto nádob je realizová-
no na základě požadavků statutárního města 
Frýdek-Místek, svozové společnosti Frýdecká 
skládka, a.s., nebo na základě požadavků 
občanů. Pokud dochází k přeplňování nádob, 
jsou další nádoby dle potřeby přidávány. 
Odpadkové koše jsou postupně doplňovány 
tam, kde chybí nebo kde jsou velké docházko-
vé vzdálenosti.  

Cílem projektu je zajistit pro občany dostatečné 
množství nádob a optimalizovat jejich rozmístění tak,  
aby nedocházelo k hromadění odpadů vedle nádob a 
aby je měli občané v krátké docházkové  
vzdálenosti. 

Území statu-
tárního města 
Frýdku-Místku 

2019-2020   
Zpráva - 

počet nádob 
Zpráva za 

období 
Realiza-

ce 

72 Rozšíření metropolitní sítě 3.5.1 ODaSH Vybudování zemního vedení metropolitní sítě. 

Demontáž stávajících převěsů kabelů na veřejném 
osvětlení. Zvýšení bezpečnosti v podchodu 
ul.Palkovická. 
Statutární město, TS a.s., ISP ve městě. 

ul. 17. listopa-
du, Beskydská 

Cca 2 roky 1300 tis. Kč Zpráva 
Zpráva za 

období 
Realiza-

ce 

73 
Vybudování točny autobusů ve 
Skalici  

3.2.2 ODaSH 
Autobusy se v daném místě otáčejí v poli, je 
to příliš riskantní, mnohokrát se stalo, že 
autobus zapadl a spoj nejel 

Přínos pro řešení dopravy 
místní část 

Skalice 
max. 14 dnů   Počet akcí 1 

Realiza-
ce 

74 
Oprava autobusových zálivů ul. 
Lískovecká 

3.2.2 ODaSH 
Katastrofální stav autobusových zálivů na ul. 
Lískovecká 

Přínos pro řešení dopravy 

Zastávky 
autobusů na 

ul. Lískovecká 
ve Frýdku 

každý záliv asi 2 
měsíce 

  Počet akcí 2 
Realiza-

ce 

75 
Odstranění zanedbanosti byto-
vého fondu ve vlastnictví SMFM 

3.1.7 OSOM 

V rámci rozpočtu města budou zajišťovány 
finanční prostředky určené na postupné 
odstranění zanedbanosti bytů, a to jak bytů 
v domech zvláštního určení tak i bytů 
v ostatních domech ve vlastnictví 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 odpo-
vídá standardům současného bydlení. Cílovou 
skupinou jsou nájemníci obecních bytů. 

SMFM průběžně 
6-10 mil. 
Kč/rok 

Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 
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76 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 
Svobody v 

Místku 

5-11 měsíc dané-
ho kalendářního 

roku  
223 tis. Kč Zpráva 

Zpráva za 
období 

realiza-
ce 

77 
Fórum - Setkání vedení města s 
podnikateli 

3.1.4 

ŽÚ, 
OÚRaSŘ v 

součin-
nosti 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 

realiza-
ce 

78 Řemeslo má zlaté dno 3.9.5 ŽÚ 

Interaktivní setkání žáků, studentů, zaměst-
navatelů 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 jeden-
krát ročně daného 
kalendářního roku. 

cca 193 tis., 
v jednání je 
dotace KÚ 
MSK pro-

střednictvím 
ÚP v hodnotě 
cca 50-70 tis. 

Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

79 Cyklostezka Olešná - Palkovice 3.2.3 IO 

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

Rozšíření možnosti cyklistům vjezdu do obce Palkovi-
ce, 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 Palko-

vic 

2019 - projekto-
vání      2020 - 

realizace      
4 mil. Kč km  1,63 km 

realiza-
ce 

80 
Vybudování zázemí pro dopravce 
zajišťujícího MHD ve Frýdku-
Místku 

3.3.4 IO 

Vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího 
MHD (provozní zázemí, servisní hala, parko-
vací a odstavné plochy, oplocení).  V letech 
2019-2020 projektová příprava. 

Vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího MHD. 
Cílovou skupinou je statutární město Frýdek-Místek, 
zaměstnanci dopravce, občané.  

 
2019-2020 projek-

tování 
  Počet akcí  1 

realiza-
ce 

81 
Rekonstrukce Památníku osvo-
bození - holubice 

3.1.6 IO 

Rekonstrukce památníku a zpevněných ploch 
kolem něj – dlážděné plochy, schodiště, 
kamenné zídky, osvětlení památníku, rekon-
strukce stávajících elektrorozvodů, stožáru na 
vlajku, obnova zeleně. 

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

Frýdek – parc. 
č. 3235/19 

2019 – 2020 
realizace 

7,3 mil. Kč Počet akcí  1 
realiza-

ce 

82 
Výstavba komunikace mezi ul. 
Na Půstkách a Na Blatnici vč. 
parkoviště 

3.2.5 IO 
Vybudování komunikace, chodníku 
s povrchem s přírodního kamene, výstavba 
veřejného osvětlení a parkovacích míst. 

Rovnoměrnější rozložení dopravy, zpřístupnění 
pozemků, odlehčení parkování na Zámeckém náměs-
tí.  
Cílovou skupinou jsou občané města a návštěvníci. 

Frýdek – parc. 
č. 118/1, 
118/5,  

2019 - projekto-
vání 

2020 - realizace 
5 mil. Kč Počet akcí  1 

realiza-
ce 

83 
Rekonstrukce lávky mezi městem 
a Sviadnovem 

3.2.5 IO 
Ztužení a zesílení konstrukce, výměna mos-
tovky a zábradlí a nová PKO. 

Zlepšení technického stavu lávky. Cílovou skupinou 
jsou občané. 

parcely č. 
7647/2, 

7649/1 v k.ú. 
Frýdek a 
parcely č. 

2411, 2516, 
5228/1, 

5229/2 v k.ú. 
Sviadnov 

2019 - realizace 6,2 mil. Kč Počet akcí  1 
realiza-

ce 
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84 
Odkanalizování místních částí 
Frýdku-Místku 

3.5.2 IO 
Výstavba splaškové kanalizace - řešení vy-
pouštění a likvidace splaškových vod v míst-
ních částech F-M. 

Zmírnění dopadu na životní prostředí, rozšíření 
infrastruktury. Cílovou skupinou jsou občané míst-
ních 
částí Frýdku-Místku. 

Realizace: 
Lískovec – část 

Gajerovice; 
Skalice; 

Chlebovice; 
Lysůvky-

Zelinkovice 
Příprava: 

ostatní části 
města, které 

doposud 
kanalizaci 
nemají. 

2019 - 2020 303 mil. Kč  Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

85 
Oprava mostu M-7 (tzv. Rubiko-
va křižovatka) 

3.2.5 IO 

Oprava mostního svršku včetně nosné kon-
strukce, sanace prahů, nové závěrné zídky a 
přechodové klíny, nové lícní prefabrikáty, 
zábradlí 

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 
údržba majetku města. Cílovou skupinou jsou řidiči, 
chodci. 

Frýdek – 
křižovatka tř. 

T. G. Masaryka 
a silnice I/48 

2019 realizace 50 mil. Kč Počet akcí  1 
realiza-

ce 

86 

Rekonstrukce a výstavba chodní-
ků na veřejných pohřebištích 3.1.6 IO 

Vybourání nevyhovujících a poškozených 
asfaltů, odkop pro podkladní vrstvy, provede-
ní nových podkladních vrstev, položení 
zámkové dlažby vč. osazení obrubníků. 
Instalace nových laviček a výsadba nových 
dřevin. V místech absence zpevněného 
povrchu položení nového chodníku. 

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

k.ú. Frýdek, k. 
ú. Lískovec u 

Frýdku 
2020 realizace 8 mil. Kč 

Zastavěná 
plocha  

cca 1735 m² 
Realiza-

ce 

87 Revitalizace sídliště Riviéra 3.1.6 IO 

Komplexní revitalizace sídliště, posouzení 
současného stavu a řešení využití veřejných 
ploch pro parkování, sport, odpočinek, 
veřejnou zeleň. 

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

Místek – 
sídliště Riviéra 

2019 – 2020 
projektování, po 

částech i realizace 
  

Řešená 
plocha  

cca 40 ha 
realiza-

ce 

88 
Rozšíření centrálního hřbitova ve 
Frýdku 

3.1.6 IO 

Rozšíření areálu centrálního hřbitova - v 
daném území budou řešena hrobová místa k 
jednotlivým způsobům pohřbívání, návaznost 
na stávající pojízdné i pěší komunikace, 
ozelenění zbytkových ploch, záchytné parko-
viště. 

Vytvoření nových hrobových míst. Cílová skupinou 
jsou občané Frýdku-Místku. 

k.ú. Frýdek 

2019 - projekto-
vání 

2020 – realizace (I. 
etapa) 

  
Řešená 

plocha  (I. 
etapa) 

9 244 m² 
realiza-

ce 

89 
Stavby vyvolané výstavbou 
obchvatu 

3.2.1 IO 
Výstavba přeložek včetně mostů stávajících 
místních komunikací, které jsou přerušeny 
stavbou obchvatu. 

Zachování dopravní obslužnosti dotčené výstavbou 
obchvatu. Cílovou skupinou jsou obyvatelé města, 
řidiči. 

ulice Na Hrázi, 
ulice K Olešné, 

vše v k.ú. 
Místek 

2019 – 2020 
realizace 

78,5 mil. Kč Počet akcí  4 
realiza-

ce 

90 
Úspory energie v bytových 
domech 

3.1.7 IO Zateplení a výměna oken. 

Úspory energie, zlepšení fyzického stavu městského 
bytového fondu, možnost získání dotace. 
Cílovou skupinou jsou podnájemníci městských bytů, 
vlastník objektu. 

Anenská č. p. 
689 

2019 - projekto-
vání 

2020 - realizace 
20 mil. Kč Počet akcí 1 

realiza-
ce 

91 
Úspory energie ve veřejných 
budovách 

3.1.7 IO Zateplení a výměna oken. 

Úspory energie; zlepšení fyzického stavu budovy 
penzionu – spojovacího krčku; možnost získání 
dotace. Cílovou skupinou jsou uživatelé Penzionu pro 
seniory a Domova pro seniory, vlastník objektů. 

Penzion pro 
seniory - 

Lískovecká 86, 
Domov pro 
seniory - ul. 

28. října 2155 

2019 - realizace 
(Penzion pro 

seniory) 
2 mil. Kč Počet akcí 2 

realiza-
ce 
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92 Výstavba vodovodních řadů  3.5 IO 
Vybudování vodovodního řádu umožňující 
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 a Panských Nových Dvorů. 

Skalice – 
Baštice; 
Frýdek – 

Panské Nové 
Dvory 

2019 – projekto-
vání  

2020 - realizace 
14 mil. Kč Počet akcí 2 

realiza-
ce 

93 Příjezdová komunikace k hospici 3.2.2 ODaSH 

Nová příjezdová komunikace z ulice I. J.  
Pešiny k hospici vybudovaná na části pozem-
ku města parc. č. 5486 k.ú. Frýdek o délce cca 
30 m, zlepší dopravní obslužnost u hospice a 
zjednoduší příjezd a odjezd.  

Projekt je zpracován od roku 2011. Vzhledem k 
tomu, že pozemek nebyl ve vlastnictví města, 
nemohlo dojít k realizaci.  

Hospic Frýdek. 
Výstavba – rok 

2019-2021 

Výstavba – 
veřejná 
zakázka 

(odhad 3 mil. 
Kč) 

Počet akcí 0 
realiza-

ce 

94 Provoz sdílených kol  3.2.3 OÚRaSŘ  
Provoz sdílených kol (bikesharing) ve městě a 
jeho další rozvoj 

Rozšíření druhů dopravy ve městě pro občany a 
návštěvníky města, ekologický přínos. 

Frýdek-Místek  2019-2020    Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

95 
Elektronizace veřejné správy, 
posílení IT infrastruktury 

3.1.3 OIT 

Pořízení a implementace zálohovacího 
zařízení, Identity Management systému, 
formulářového serveru, centralizovaného 
logovacího systému, pořízení služby kyberne-
tického bezpečnostního dohledu, náhrada 
stávajícího intranetového portálu novým 
portálem úředníka apod. 

Efektivní veřejná správa, modernizace veřejné 
správy, zabezpečení dat a serveru  

Magistrát 
města Frýdku-

Místku 
2019-2020   Zpráva 

Zpráva za 
období 

Realiza-
ce 

96 
Podpora pořízení hybridních 
automobilů 

3.2 OÚRaSŘ  

V roce 2019 je vyhlášen nový dotační program 
statutárního města Frýdku-Místku na podpo-
ru nákupu osobních vozidel (M1) s plně 
hybridním pohonem vybavené elektromoto-
rem (FHEV).  

Cílem programu je snížení negativních vlivů dopravy 
na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména 
snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové 
zátěže prostřednictvím podpory využívání vozidel s 
alternativním pohonem, a to konkrétně vozidel s 
plně hybridním pohonem vybavené elektromoto-
rem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v 
činnosti pouze elektromotor.                                                                                           

Území statu-
tárního města 
Frýdku-Místku 

2019-2020 
5 mil. 

Kč/ročně 
Zpráva 

Zpráva za 
období 

Realiza-
ce 

97 Technické zázemí pro Arboretum 3.7 IO 

Vybudování provozního a sociálního zázemí 
arboreta pro 2-3 pracovníky zajišťující jeho 
údržbu, zřízení přípojky elektřiny, vody a 
kanalizace, provozního skladu na nářadí, 
skladovací boxy. 

Vybudování kapacitně dostačujícího technického 
zázemí, které nyní v arboretu chybí. Cílovou skupi-
nou jsou pracovníci údržby. 

parc. č. 
5497/4, 

5497/3, k.ú. 
Frýdek - nebo 

p .č. 5486 ( 
vedle arbore-

ta) 

2019 – projekto-
vání a realizace 

1,5 mil. Kč Počet akcí 1 
realiza-

ce 

98 Opravy bytových domů 3.1.7 IO 
Výměna elektrických rozvodů s případným 
navýšením jističů, výměna odpadního potrubí.  

Obnova zastaralých a nevyhovujících rozvodů el. 
zařízení a odpadního potrubí. Zajištění bezpečnějšího 
provozu a funkčnosti. Cílovou skupinou jsou obyva-
telé bytových domů, vlastník domů. 

Dům na ul. 17. 
listopadu č.p. 
146 a 147, ul. 
ČSA č.p. 799 

2019 - projekto-
vání    2020 - 

realizace 
  Počet akcí 3 

realiza-
ce 

99 
Odvodnění části Místek - Bahno - 
odstranění protipovodňového 
opatření 

3.5 IO 

Odstranění protipovodňového opatření 
(drenážních hadic) z pronajatého pozemku 
kvůli zániku nájemní smlouvy a vybudování 
nového odvodu zasakovaných vod.  

Zánik platnosti nájemní smlouvy k pozemku - dodr-
žení povinnosti dát pozemek do původního stavu. 
Nutnost zajištění nového odvodu vod a tím snížení 
rizika sesuvu svahu nad Hodoňovickým náhonem. 

parc. č. 3726, 
k.ú. Místek 

2019 2 mil. Kč Počet akcí 1 
realiza-

ce 
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100 
Rekonstrukce bytových jader 
Penzionu pro seniory 

3.1.7 IO 

Kompletní odstranění stávajícího bytového 
jádra včetně jeho vybavení a následně jeho 
obnova. Vybavení sprchovým koutem, umy-
vadlem, WC kombi mísou, keramickým 
obkladem a dlažbou. Napojení zařizovacích 
předmětů včetně dřezu a osvětlení v kuchyni 
na nové rozvody a elektro, výměna svislých 
rozvodů instalací a v kuchyni osazení nové 
kuchyňské linky včetně nového elektrického 
sporáku a digestoře.  

Vytvoření vyhovujících podmínek z hlediska obsluž-
nosti a přístupu zdravotně postiženým, starobním a 
invalidním důchodcům. Cílovou skupinou jsou 
především obyvatelé penzionu.  

Penzion pro 
seniory, 

Lískovecká 86, 
F-M 

2019 - 2020 26 mil. Kč Počet akcí 2 
realiza-

ce 

101 
Dostupné bydlení pro nízkopří-
jmové rodiny s dětmi a rodiče 
samoživitele 

3.1.7 OSOM 
Podporovat výstavbu dostupného bydlení pro 
nízkopříjmové rodiny s dětmi a rodiče samo-
živitele.  

Cílem je zajištění optimálního množství a skladby 
obecních bytů a podpora výstavby dostupného 
bydlení pro nízkopříjmové rodiny s dětmi a rodiče 
samoživitele, jejichž sociální situace neumožňuje 
postarat se o bydlení vlastními silami. 

Město Frýdek-
Místek 

2019 – 2020   Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

102 Dostupné bydlení pro seniory 3.1.7 OSOM 
Podporovat vznik komunitních domů pro 
seniory, podporovat výstavbu bezbariérového 
bydlení pro seniory.  

Cílem je zajištění optimálního množství a skladby 
obecních bytů a podpora výstavby dostupného 
bydlení pro seniory, jejichž sociální situace neumož-
ňuje postarat se o bydlení vlastními silami.  

Město Frýdek-
Místek 

2019 – 2020   Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

103 
Rekonstrukce dostupných 
bezbariérových bytů pro osoby 
se zdravotním postižením  

3.1.7 OSOM 
Bezbariérové úpravy stávajícího bytového 
fondu města.  

Cílem je zajištění optimálního množství a skladby 
obecních bytů a podpora výstavby bezbariérových 
bytů pro osoby se zdravotním postižením, jejichž 
sociální situace neumožňuje postarat se o bydlení 
vlastními silami.  

Město Frýdek-
Místek 

2019 – 2020   Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

104 
Výměna oken v domech zvláštní-
ho určení  

3.1.7 OSOM 
Záměrem je výměna oken v domech zvláštní-
ho určení a to na ul. Zámecká 54, 55 a 56  
a ul. Těšínská 1166.  

Výměna oken v objektech viz výše je nutná z důvodu 
skončené životnosti stávajících oken. Okna netěsní, 
špatně se otevírají, hrozí úraz při manipulaci. Reali-
zací dojde k úsporám energií, zlepšení bydlení a 
vzhledu objektu. Cílová skupina – nájemci domů 
zvláštního určení. 

Frýdek-
Místek, ul. 

Zámecká 54, 
55 a 56, ul. 

Těšínská 1166  

2019 – 2020   Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

105 Rekonstrukce hotelu Centrum 3.1.7 IO 
Rekonstrukce Hotelu Centrum na bydlení 
zejména pro seniory a v horních patrech 
startovací byty pro rodiny s dětmi. 

Cílem je zajištění optimálního množství a skladby 
obecních bytů a podpora dostupného bydlení. 

Hotel Centrum 2019-2020   Zpráva 
Zpráva za 

období 
realiza-

ce 

106 
Tvorba a aktualizace strategic-
kých dokumentů města 

3.1.3 
podle typu 
dokumen-

tu 

Zpracování/aktualizace strategických doku-
mentů města pro zefektivnění práce úřadu 
(např. strategický dokument zaměřený na 
komunikaci úřadu směrem k veřejnosti apod.)  

Efektivnější veřejná správa.  
Město Frýdek-

Místek 
2019-2020   Zpráva 

Zpráva za 
období 

realiza-
ce 

 

 

 

 


