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1 Úvod
Strategický plán město zpracovává ve své samostatné působnosti na základě platné legislativy,
zejména zákona č. 128/2000 Sb., § 35, o obcích. Strategický plán rozvoje města Frýdku-Místku
představuje základní orientaci rozvoje města v dlouhodobějším období 2012–2025. Jedná se o
strategický dokument, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována
samosprávou města koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život
obyvatel města, za využití různých operačních programů strukturálních fondů EU.
V srpnu 2011 byl strategický plán rozvoje města (SPRM) dokončen a na 6. zasedání zastupitelstva
města 5. 12. 2011 byl projednán a schválen. Na základě vytvořeného SPRM vznikly prováděcí
dokumenty ke strategickému plánu – Akční plán 2012–2014, Akční plán 2015–2016 a Akční plán
2017-2018. Akční plány obsahují přehledy akcí, které město hodlá v daném časovém období
realizovat. Akční plán 2017–2018 byl zastupitelstvem města schválen v červnu 2017.
V průběhu realizace takového dokumentu je zapotřebí průběžně provádět zhodnocení, jak jsou
jednotlivá opatření z dokumentu realizována, která opatření jsou už neadekvátní dané situaci, jaká
opatření lze již z dokumentu vyřadit, nebo která je třeba přehodnotit. Proto bylo přistoupeno
k posouzení nastavených opatření, resp. vyhodnocení plnění stanovených aktivit, které mají
naplňovat jednotlivá opatření a cíle SPRM.

2 Nastavení SPRM
2.1. AKČNÍ PLÁN
SPRM stanovuje hlavním nástrojem realizace strategického plánu tzv. Akční plán. Akční plán má
být sestavován jako klouzavý dvou- až čtyřletý realizační dokument.
Součástí Akčního plánu 2017–2018 jsou projekty, jejichž realizace byla plánována na léta 2017
až 2018. Další návrhy projektů mohou vznikat v souladu s cíli strategického plánu průběžně,
zejména v rámci činnosti města (zastupitelstva, komisí, odborů ap.), dále v rámci komunitních
aktivit, jako reakce na nabízené dotační tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby. Aktuální akční
plán obsahuje 109 projektových záměrů.
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2.2. OBLASTI, PRIORITY A OPATŘENÍ SPRM
Pro postižení hlavních strategických záměrů města byly stanoveny:
 3 oblasti - problémové okruhy (Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch; Sociální
služby a zdravotní péče; Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí)
 17 opatření
 80 aktivit
Strategický plán naplňuje v období 2017–2018 celkem 109 akcí zařazených v Akčním plánu.
Přehled obsahové části SPRM uvádí následující tabulka.

Tabulka č. 1: Přehled oblastí, opatření a aktivit
Oblast 1

Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření 1.1

Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita 1.1.1

Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních zařízeních

Aktivita 1.1.2

Infrastruktura pro rozvoj školství

Aktivita 1.1.3

Rozvoj spolupráce na všech stupních vzdělávací soustavy

Aktivita 1.1.4

Zefektivnění sítě škol ve městě
Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové zóny
„Olešná“
Rozvoj multifunkčního volnočasového areálu „Olešná“ (ubytovací, stravovací
kapacity, doprava a technická infrastruktura)
Rozvoj cyklostezek a in-line stezek včetně doprovodné infrastruktury (městský
mobiliář)
Vybudování odpočinkových zón pro děti a mládež (skate park, místa pro piknik,
adventure golf, outdoor fitness)
Podpora rozvoje vodních sportů na přehradě Olešná
Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a
kultury

Opatření 1.2
Aktivita 1.2.1
Aktivita 1.2.2
Aktivita 1.2.3
Aktivita 1.2.4
Aktivita 1.2.5
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
Rozvoj a podpora spolupráce subjektů v oblasti Vzdělávání, volnočasových aktivit a
kultury

Aktivita 1.3.7
Opatření 1.4

Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Aktivita 1.4.1

Podpora kulturních akcí ve městě

Aktivita 1.4.2

Přebudování kina Petra Bezruče na kulturní scénu

Aktivita 1.4.3

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

Aktivita 1.4.4

Vybudování stálé divadelní scény

Aktivita 1.4.5

Pořízení mobilního městského pódia

Aktivita 1.4.6

Rekonstrukce Národního domu
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Aktivita 1.4.7

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

Opatření 1.5

Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě

Aktivita 1.5.1
Aktivita 1.5.2
Aktivita 1.5.3
Aktivita 1.5.4
Aktivita 1.5.5
Aktivita 1.5.6
Aktivita 1.5.7

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

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

Aktivita 2.1.5
Opatření 2.2

Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče

Aktivita 2.2.1

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

Aktivita 2.2.2
Aktivita 2.2.3
Opatření 2.3

Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě

Aktivita 2.3.1

Rozvoj programů prevence kriminality

Aktivita 2.3.2

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

Aktivita 2.3.3

Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek (harm reduction)

Aktivita 2.3.4

Pokrytí rizikových lokalit a míst městským kamerovým systémem

Aktivita 2.3.5

Rozvoj pultu centrální ochrany

Oblast 3

Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Aktivita 3.1.1

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

Opatření 3.1
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Aktivita 3.1.7

Infrastruktura pro bydlení

Opatření 3.2

Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita 3.2.1

Vybudování obchvatu města

Aktivita 3.2.2

Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku

Aktivita 3.2.3

Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy, cyklopruhy)

Aktivita 3.2.4

Aktivita 3.2.6

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

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

Aktivita 3.2.5

Aktivita 3.4.3
Opatření 3.5

Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury

Aktivita 3.5.1

Vybudování metropolitní sítě

Aktivita 3.5.2

Dobudování kanalizace ve městě vč. okrajových částí

Aktivita 3.5.3

Systém monitoringu vodních toků

Opatření 3.6

Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže

Aktivita 3.6.1

Čistota ovzduší

Aktivita 3.6.2

Snižování hlukové zátěže

Opatření 3.7

Veřejná zeleň ve městě

Aktivita 3.7.1

Podpora regenerace veřejné zeleně

Aktivita 3.7.2

Podpora vzniku regenerační zóny

Aktivita 3.7.3

Podpora vzdělávání, vznik naučných stezek, semináře, osvěta

Opatření 3.8

Udržitelný systém odpadového hospodářství

Aktivita 3.8.1

Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství

Aktivita 3.8.2

Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve městě

Aktivita 3.8.3

Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě

Opatření 3.9

Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze

Aktivita 3.9.1

Podpora chráněného a asistovaného zaměstnávání

Aktivita 3.9.2

Podpora podnikatelských subjektů vytvářející nové pracovní příležitosti

Aktivita 3.9.3

Podpora programů pracovní rehabilitace a vzdělávání

Aktivita 3.9.4

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

Aktivita 3.9.5

Podpora politiky zaměstnanosti
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3 Vyhodnocení akčního plánu
Jednotlivým opatřením SPRM, resp. konkrétním záměrům Akčního plánu, bylo přiřazeno slovní
hodnocení, které odráží míru naplnění záměru. Podklady o postupu plnění byly získány z dotčených
odborů a městem zřízených a založených organizací, do jejichž gesce daná akce náleží.
Přehled hodnotícího označení včetně jeho popisu je uveden v následující tabulce.

Tabulka: Hodnotící škála a její barevné označení
míra plnění

popis

splněno

Přiřazeno záměrům, které měly charakter jednorázového plnění a
byly do konce roku 2018 splněny.

plněno průběžně

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

splněno částečně

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

nesplněno

Hodnocení záměrů, jejichž cíl nebyl naplněn.

Graf: Míra plnění záměrů akčního plánu

26%
splněno / plněno průběžně

49%

splněno částečně
25%

nesplněno

Ke konci roku 2018 lze ze 109 záměrů 49 % označit jako splněno, příp. plněno průběžně. 26 %
bylo do konce sledovaného období splněno částečně a 25 % bylo klasifikováno jako nesplněno.
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Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Název

Číslo
opatření

16

Indikátor

Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ, MŠ, jesle

1.1.2

IO

Počet akcí

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

1.1.2

OŠKMaT

Počet akcí

Plavecký bazén

1.3.1

IO, OŠKMaT

Počet akcí

Vybudování tělocvičen při ZŠ

1.1.2

IO, OŠKMaT

Počet akcí

Rekonstrukce střechy 4. ZŠ

1.1.2

IO, OŠKMaT

Počet akcí

AMERICAN CLASSIC CARS – trvalá expozice

1.5.1

OÚRaSŘ

Zpráva

Mariánské poutní místo Frýdek-Místek „cíl poutníků“

1.5.1

TIC

Zpráva

IX. Beskydské rekordy aneb Frýdek-Místek plný chutí

1.4.1

TIC

Zpráva

Frýdecko-Místecké single traily, pumptracková dráha

1.5.1

IO, OŽPaZ

Zpráva

Mobilní informační centrum

1.5.3

TIC

Zpráva

Frýdek-Místek na kole

1.5.1

TIC

Zpráva

Rekonstrukce školní tělocvičny na 6. ZŠ

1.1.2

IO, OŠKMaT

Počet akcí

Odkup pozemků pro rozšiřování sportovních aktivit

1.3.2

OSOM

Zpráva

Festival čtení

1.4.1

Městská
knihovna F-M

Zpráva

Adventní městečko

1.4.1

ŽÚ

Zpráva

Masopustní jarmark

1.4.1

ŽÚ

Zpráva

14
15

Gesční
příslušnost

Plnění
Splněno
Splněno
částečně
Nesplněno
Splněno
částečně
Splněno
Nesplněno
Splněno
Splněno
Splněno
částečně
Splněno
Splněno
Splněno
Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
8

17
18

Zvyšování úrovně vzdělávání

1.1.1

OŠKMaT

Zpráva

Plněno
průběžně

Obnova zahrad MŠ

1.1.2

OŠKMaT

Zpráva

Plněno
průběžně

Veřejná sportoviště a workoutové aktivity

1.3.1

OŠKMaT, IO

Počet rekonstruovaných /
vybudovaných hřišť

Podpora sportovních oddílů dětí a mládeže

1.3.6

OŠKMaT

Zpráva

Podpora kulturních akcí

1.4.1

OŠKMaT

Zpráva

Vznik slunících ploch u Ostravice

1.3.3

IO, OŠKMaT

Počet akcí

Podpora vzniku a provozu zooparku/faunaparku

1.3.2

OŽPaZ

Zpráva

Dětské hřiště Janáčkův park – výměna kačírku

1.3.1

OŽPaZ

Počet akcí

Rekonstrukce dětských hřišť

1.3.1

IO

Počet akcí

Pořízení kamerového systému a systému krytí ledové plochy

1.3.5

IO

Počet akcí

Rekonstrukce městské knihovny FM - Místek, Hlavní 111

1.3.3

IO

Počet akcí

MŠ Olbrachtova – stavební úpravy

1.1.2

IO

Počet akcí

Rekonstrukce budovy Národního domu

1.4.6

IO

Počet akcí

Oplocení dětských hřišť

1.3.1

IO

Počet hřišť

Rekonstrukce a renovace škol

1.1.2

IO

Počet akcí

Skatepark ve Frýdku-Místku

1.3.2

IO

Řešená plocha

Sportovní hala Frýdek-Místek

1.3.1

IO

Počet akcí

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Splněno
částečně
Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
Nesplněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
částečně
Splněno
Splněno
částečně
Splněno
Splněno
Splněno
částečně
Splněno
částečně
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34
35
36

Volnočasový areál ve Frýdku-Místku

1.3.1.

IO

Počet akcí

Informační systém ve městě

1.5.1

OÚRaSŘ

Zpráva

Doplnění infrastruktury v rekreační oblasti Olešná

1.2.1

OÚRaSŘ

Zpráva

Půdní vestavba a přístavba

2.1.2

IO, Centrum
pečovatelské služby
Frýdek-Místek

Počet akcí

IO, Centrum
pečovatelské služby
Frýdek-Místek

Počet akcí

37
Revitalizace vnitřních rozvodů a opatření směřující k úspoře energií
38 v Centru denních služeb - Domovinka
39
40
41
42
43
44
45

OSS, IO

Počet akcí

Centrum aktivních seniorů

2.1.4

IO

Počet akcí

2.3

IO

Počet akcí

Úspory energie ve veřejných budovách – Penzion pro seniory

2.2.1

IO

Počet akcí

Program prevence kriminality 2017 - 2018

2.3.1

MP

Počet akcí/zpráva

Navýšení počtu strážníků MP

2.3.1

MP

Zpráva

Výměna oken na budově – Fibichova 469, Frýdek-Místek

2.1.2

OSS, IO

Počet akcí

2.1.1

OSS

Počet podpořených osob

2.1.1

OSS

Počet podpořených osob

Projekt terénních a sociálních služeb ve městě

Splněno

Nesplněno

2.1.2

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. Střelniční ve F-M

Nesplněno

Nesplněno

Rozšíření kapacity denního stacionáře Domovinka

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Prostor, Kosťa, U-Kryt,
46 Nezbeda)
47

2.1.2

Splněno
částečně

Nesplněno
Splněno
částečně
Splněno
částečně
Splněno
Splněno
Splněno
částečně
Nesplněno
Splněno
částečně
Plněno
průběžně
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Projekty na podporu dalších služeb v pobytových zařízeních
(odlehčovací služby, týdenní stacionář) – Stavební úpravy za
48
účelem rozšíření kapacity Domu pokojného stáří

2.1.1

Charita F-M, OSS Počet podpořených osob
Nesplněno

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Slezská diakonie)

2.1.1

OSS

Počet podpořených rodin

Středisko Bethel a Sára Frýdek-Místek

2.1.1

OSS

Počet podpořených osob

Dotační program na podporu a rozvoj sociálních služeb

2.1.2

OSS

Počet podpořených
služeb/subjektů

2.1.3

OSS

Počet monitorovaných projektů

Projekt sociální prevence rizikového chování dětí a mládeže

2.1.4

MP

Zpráva

Den sociálních služeb

2.1.5

OSS

Počet informačních akcí/počet
informačních materiálů

Pořízení přístrojového vybavení nemocnice

2.2.1

Nemocnice F-M, Zpráva
OSS

Sociální rehabilitace

2.2.2

OSS

Počet podpořených osob

Dotační program na podporu a rozvoj zdravotnictví

2.2.3

OSS

Počet podpořených
služeb/subjektů

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

2.3.3

OSS

Počet podpořených osob

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

2.3.3

OSS

Počet podpořených osob

49
50
51

Monitoring projektů na podporu a rozvoj sociálních služeb a
52 souvisejících aktivit
53
54

55
56
57

Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
Splněno
částečně
Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
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60
61

Komunitní centrum na ul. Míru
Vybudování nových prostor pro městskou policii FM

2.1.2

IO, OSS

Počet akcí

2.3

MP, IO

Počet akcí

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

Počet akcí

Vybudování nových prostor pro Domov se zvláštním režimem

2.1.2

Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Pod Zámečkem v části
63 Frýdek

3.2.4

Odstranění zanedbanosti bytového fondu ve vlastnictví SMFM

3.1.7

OSOM

Zpráva

Optimalizace odpadového hospodářství využíváním podzemních
65 kontejnerů

3.8.2

OŽPaZ, IO

Zpráva

Rozšíření řízené skládky odpadu Panské Nové Dvory – revitalizace
66 VII. etapy

3.8.1

62

64

67

70
71
72
73
74

Nesplněno
Nesplněno

Počet akcí
Nesplněno
Plněno
průběžně
Nesplněno

Frýdecká
skládka, a.s.

Zpráva
Splněno

Beskydské farmářské trhy

3.1.4

ŽÚ

Zpráva

Fórum – setkání vedení města s podnikateli

3.1.4

ŽÚ, OÚRaSŘ
v součinnosti
s KÚ MSK

Zpráva

68

69

Splněno

Plněno
průběžně
Splněno
částečně

Grantová podpora

1.1.3

ŽÚ, OÚRaSŘ

Zpráva

Multifunkční centrum

3.1.1

ŽÚ, OÚRaSŘ

Zpráva

Řemeslo má zlaté dno

3.9.5

ŽÚ

Zpráva

Den Země

3.7.3

OŽPaZ

Zpráva

Úprava ploch pro stání kontejnerů

3.8.3

OŽPaZ

Počet řešených stanovišť

Cyklostezka Olešná - Palkovice

3.2.3

IO

Počet km

Nesplněno
Nesplněno
Plněno
průběžně
Splněno
Splněno
částečně
Nesplněno
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75
76
77

Vybudování zázemí Dopravního podniku Frýdek-Místek

3.3.4

IO

Počet akcí

Rekonstrukce památníku osvobození - holubice

3.1.6

IO

Počet akcí

Náměstí Svobody - kašna

3.1.6

IO

Počet akcí

3.4.2

IO

Počet akcí

Výstavba komunikace mezi ul. Na Půstkách a Na Blatnici vč.
78 parkoviště
79
80
81
82

84
85
86
87
88
89
90

Nesplněno
Splněno
Nesplněno

Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem

3.2.5

IO

Počet akcí

Odkanalizování místních částí Frýdku-Místku

3.5.2

IO

Počet akcí

Výstavba parkovacích míst u Arboreta F-M

3.4.3

IO

Řešená plocha

Rekonstrukce chodníků na veřejných pohřebištích

3.2.5

IO

Zastavěná plocha

3.2.2

IO

Počet akcí

Rekonstrukce horního úseku tř. T. G. Masaryka

3.2.5

IO

Počet akcí

Rekonstrukce vně a uvnitř budov MMFM

3.1.3

IO

Počet akcí

Revitalizace sídliště Riviéra

3.1.6.

IO

Řešená plocha

Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku

3.1.6

IO

Řešená plocha

Stavby vyvolané výstavbou obchvatu

3.2.1

IO

Počet akcí

Úspory energie v bytových domech

3.1.7

IO

Počet akcí

Výstavba vodovodních řadů

3.5.3

IO

Počet akcí

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

Nesplněno

Nesplněno
Splněno
částečně
Nesplněno
Splněno
částečně
Splněno
částečně
Nesplněno
Splněno
částečně
Splněno
částečně
Splněno
částečně
Splněno
částečně
Splněno
Splněno
částečně
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Obnova městského mobiliáře

3.1.6

OŽPaZ, ODaSH, Zpráva
OSOM

3.2.2

ODaSH

91
Výstavba světelného signalizačního zařízení na křižovatce I/56 a
92 ulice Čelakovského
93
94
95
96
97
98
99
100
101

103
104
105
106

Počet akcí
Splněno

Rekonstrukce prostranství ve Skalici

3.1.6

ODaSH

Regenerovaná plocha

Průjezdnost města

3.2.2

ODaSH

Počet řešených křižovatek

Rekonstrukce cyklostezek, cyklopruhů

3.2.3

ODaSH

Délka cyklostezek

Rekonstrukce komunikací na Nové Osadě

3.2.5

ODaSH

Plocha

Rekonstrukce chodníků a výstavba ve městě i v okrajových částech

3.2.5

ODaSH

Délka realizovaných komunikací

Rekonstrukce páteřní komunikace K sedlištím (Lískovec)

3.2.5

ODaSH

Délka realizovaných komunikací

Rekonstrukce křižovatek se světelným signalizačním zařízením

3.2.4

ODaSH

Počet akcí

Doplnění drobného mobiliáře u cyklostezek a cyklotras

3.2.3

ODaSH

Zpráva

Výstavba parkovacích míst

3.4.3

ODaSH

Počet akcí

3.3.2

ODaSH

Zpráva

Instalace informačních tabulí na vybrané zastávky městské
102 hromadné dopravy

Plněno
průběžně

Nesplněno
Splněno
částečně
Nesplněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
částečně
Splněno
částečně
Splněno
částečně
Nesplněno

Údržba městských hřbitovů

3.1.6

OŽPaZ

Zpráva

Výsadby dřevin

3.7.1

OŽPaZ

Zpráva

Podpora výstavby obchvatu města

3.2.1

ODaSH

Zpráva

Výstavba skladu posypové soli

3.2.2

TS a.s.

Počet akcí

Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
Plněno
průběžně
Splněno
částečně
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Dotační program na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního
107 prostředí

3.6.1

OŽPaZ

Zpráva

Vliv modernizace záměru SŽDC na kvalitu dopravy ve městě

3.2.6

OÚRaSŘ

Studie

Vybudování parkoviště před židovským hřbitovem

3.4.3

ODaSH

Počet akcí

108
109

Plněno
průběžně
Nesplněno
Nesplněno
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4 Závěr
Strategický plán rozvoje města Frýdku-Místku dosáhl za dva roky platnosti tohoto akčního plánu
přiměřené míry naplněnosti stanovených cílů. V převážné většině případů byly učiněny alespoň
základní kroky ke splnění naplánovaných akcí. Město se snaží aktivně využívat dostupné dotační
tituly k financování svých aktivit a to z národních veřejných, soukromých i evropských zdrojů. Ne
vždy jsou ale snahy završeny úspěchem, obzvláště z důvodu zpožděného zahájení programového
období 2014–2020.
Ke konci roku 2018 lze ze 109 záměrů 49 % označit jako splněno, příp. plněno průběžně. 26 %
bylo do konce sledovaného období splněno částečně a 25 % bylo klasifikováno jako
nesplněno.
Příčiny neplněných akcí:




nemožnost přímo ovlivnit vlastnické vztahy k nemovitostem, které jsou dotčeny realizací
některých akcí;
omezené možnosti podpory ze státního rozpočtu a EU (nesoulad priorit města
s podporovanými aktivitami EU);
přijetí rozhodnutí města.
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5 Popis plnění jednotlivých aktivit SPRM
Vyhodnocení záměru č. 1

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita:

1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru:

Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ, MŠ, Jesle

Komentář:

Realizované záměry:
1. MŠ Lískovecká 2850 – ÚE ve veřejných budovách
2. ZŠ 1. máje 1700 - ÚE ve veřejných budovách
3. Jesle, Brožíkova 40 - ÚE ve veřejných budovách

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

3

Stav plnění cíle:

3

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 2

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita:

1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru:

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

Komentář:

V rámci zateplení ZŠ na ul. 1. máje 1700 proběhlo uzavření otevřených
chodeb po obvodu atria a byl vybudován nový vjezd do atria.
Rekonstrukce oplocení školního areálu, plochy atria a odstavných ploch
budou řešeny v následném období.

Odpovědnost:

OŠKMaT

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

4

Stav plnění cíle:

1

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 3

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita:

1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě

Název záměru:

Plavecký bazén

Komentář:

Probíhá jednání s Moravskoslezským krajem- vlastníkem stávajícího
plaveckého bazénu na Střední škole řemesel na ul. Pionýrů k jeho
rekonstrukci.

Odpovědnost:

IO, OŠKMaT

Indikátor:

počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

0

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 4

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita:

1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru:

Vybudování tělocvičen při ZŠ

Komentář:

V období 2017 – 2018 byla zahájena příprava akcí:
-

tělocvična při ZŠ a MŠ v Chlebovicích,

-

tělocvična při ZŠ F-M, Komenského 402.

Probíhají projekční práce.

Odpovědnost:

IO, OŠKMaT

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

2

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 5

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita:

1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru:

Rekonstrukce střechy 4. ZŠ

Komentář:

Záměr byl realizován v roce 2018.

Odpovědnost:

IO, OŠKMaT

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

1

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 6

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě

Aktivita:

1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě

Název záměru:

AMERICAN CLASSIC CARS – trvalá expozice

Komentář:

Platí možnost tuto originální expozici přemístit do F-M, letní návštěvnost
je cca 15 tis. osob. Probíhá hledání vhodných prostor (např. budovy
Slezanu).

Odpovědnost:

OÚRaSŘ

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 7

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě

Aktivita:

1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě

Název záměru:

Mariánské poutní místo Frýdek-Místek „cíl poutníků“

Komentář:

Cílem záměru bylo vytvořit produkt cestovního ruchu, jehož součástí je
bazilika a její příběh, a který bude, současně svým pojetím, propagovat
nabídku cestovního ruchu ve městě Frýdek-Místek a tím zvyšovat
povědomí o Frýdku-Místku.
V roce 2018 byl vytvořen produkt „4 tajemství F-M“ určen primárně pro
cílové skupiny skupinoví turisté, CK a individuální turisté (rodiny s dětmi,
páry, senioři). Produkt obnáší propojení 4 provozovatelů atraktivit ve
FM a blízkém okolí a dohromady tvoří nabídku pro uvedené potenciální
návštěvníky. Komunikován je a bude prostřednictvím zhotoveného
spotu (na visitfm.cz), doprovodné tiskoviny a uskutečněným press a
fam tripem pro zástupce polských médií a CK, v říjnu 2018. V dalších
letech bude nadále koordinován a komunikován prostřednictvím TIC FM
a destinační společností Beskydy-Valašsko.

Odpovědnost:

BIC/TIC

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 8

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Aktivita:

1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě

Název záměru:

IX. Beskydské rekordy aneb Frýdek-Místek plný chutí

Komentář:

Cílem bylo uspořádat akci, která podpoří nabídku kulturního života ve
městě, podpoří kulturní povědomí o městě Frýdek-Místek v médiích a
mezi návštěvníky.
Výstupem byly dva úspěšné ročníky gastrofestivalu s názvem FM plný
chutí, který doprovázel tradiční IX. a X. ročník Beskydské rekordy.
Úspěšnost akce hodnotí návštěvnost. V roce 2017 akce přilákala na 5
tis. návštěvníků. V roce 2018 jich bylo až 10 tis.
V obou ročnících se soutěžilo. Výstupem byl zápis města Frýdek-Místek
do České knihy rekordů. V roce 2017 se soutěže zúčastnilo 790
návštěvníků, vypilo se 79 litrů Koňakoly. V roce 2018 překonávali
obyvatele a návštěvnici města rekord v ražení mincí. Rekord města
Chotěboř byl překonán. Celkem se zúčastnilo 1524 soutěžících.
Součástí programu v obou letech bylo vyhlášení soutěže o nejlepší
štrúdl.
Výsledkem byla fotodokumentace z celého dne a krátký video spot jako
upoutávka na další ročník.

Odpovědnost:

BIC/TIC

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 9

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě

Aktivita:

1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě

Název záměru:

Frýdecko-místecké single traily, pumptracková dráha

Komentář:

Volnočasový areál ve Frýdku-Místku – v roce 2018 byla zpracována
projektová dokumentace, součástí areálu je pumptracková dráha.

Odpovědnost:

IO, OŽPaZ

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 10

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě

Aktivita:

1.5.3 Podpora mediálního obrazu města

Název záměru:

Mobilní informační centrum

Komentář:

Cílem provozování mobilního informačního centra je rozšířit služby IC
na území města Frýdku-Místku. Tím chceme podchytit návštěvníky
města, kteří do provozoven IC nezavítají a poskytnout jim informace o
turistické nabídce města a okolí.
Služba byla provozována prostřednictvím zaměstnanců a brigádníků
TIC na elektrokolech, na území města v jeho rekreačních a
odpočinkových zónách, s výjezdy do blízkých Beskyd.
V době provozu (letní měsíce) v roce 2017 bylo osloveno necelých 1400
návštěvníků. V roce 2018 jich bylo necelých 2000. Jsme připraveni i
s nabídkou pro zahraniční návštěvníky. Mezi oslovenými byli také turisté
z Polska, Ruska, Holandska a Austrálie.
Služba je hodnocena velmi kladně a budeme v ní nadále pokračovat.

Odpovědnost:

BIC/TIC

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 11

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě

Aktivita:

1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě

Název záměru:

Frýdek-Místek na kole

Komentář:

Cílem bylo zahájit cyklosezonu ve Frýdku-Místku, zábavnou 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.
Výstupem této akce byl závod na kolech pro všechny nadšence
cykloturistiky s doprovodným programem pro celou rodinu, především
děti.
Výsledkem
byla
uskutečněná
akce,
kladně
hodnocená,
fotodokumentace z celého dne a krátký video spot jako upoutávka na
další ročník.

Odpovědnost:

BIC/TIC

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 12

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita:

1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru:

Rekonstrukce školní tělocvičny na 6. ZŠ

Komentář:

OŠKMaT:
V roce 2018 proběhla rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ F-M, Pionýrů
400, v rámci které byla provedena instalace nové vzduchotechniky,
oprava podlahy, výměna obložení stěn, oprava oken a výmalba
tělocvičny.

Odpovědnost:

IO, OŠKMaT

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

1

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 13

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita:

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

Název záměru:

Odkup pozemků pro rozšiřování sportovních aktivit

Komentář:

Pro výstavbu skate parku ve Frýdku-Místku byla zvolena lokalita areálu
sportoviště Tělovýchovné jednoty Slezan Frýdek-Místek. Za účelem
scelení vlastnických vztahů v ploše plánovaného skateparku byly
směnnou smlouvou ze dne 17. 10. 2017 získány 3 pozemky, z toho 1
pozemek pro stavbu nového sportoviště a 2 pozemky pro přístup a
příjezd.
Všechny pozemky nezbytné pro výstavbu skate parku tak byly zajištěny.

Odpovědnost:

OSOM

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 14

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Aktivita:

1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě

Název záměru:

Festival čtení

Komentář:

1. ročník Festivalu čtení se uskutečnil v týdnu od 30. 10. do 4. 11. 2017.
Do kampaně na podporu čtení, čtenářské gramotnosti, knih a knihoven
se zapojily především školy, ale i další instituce na území statutárního
města. Záměr předčítat v knihovnách, ve všech typech škol a v dalších
organizacích, s cílem zapojení co největšího počtu čtenářů, byl splněn.
Dále se v rámci festivalu uskutečnila řada akcí na propagaci četby a
knih – autorská čtení, scénická čtení, besedy se spisovateli, workshopy.
Celý Festival čtení uzavřela výstava v Knihovně FM, pobočce Místek.
Další ročník se uskutečnil v listopadu 2018.

Odpovědnost:

Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o.

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 15

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Aktivita:

1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě

Název záměru:

Adventní městečko

Komentář:

Adventní trhy byly realizovány během prosince 2017, 2018. V roce 2017
byl doplněn mobiliář vánočních trhů o betlém s dřevěnými sochami,
sněhuláci, dřevěný osel, rozcestníky. V roce 2018 byly ozdobeny
v prostoru trhů kašny a byly pořízeny sáně k dřevěnému oslíkovi pro
zvýšení atraktivity.

Odpovědnost:

ŽÚ

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 16

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Aktivita:

1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě

Název záměru:

Masopustní jarmark

Název záměru:

Masopustní jarmark

Komentář:

V roce 2017 a 2018 byla realizována akce v měsíci březnu v podobě
veselice s průvodem masek a soutěží o nejchutnější klobásku (2017) a
o nejchutnější tlačenku (2018), kdy občané hodnotili kvalitu výrobků.
Vítěz soutěže obdržel ocenění, které předal zástupce vedení města.

Odpovědnost:

ŽÚ

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 17

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita:

1.1.1 Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních
zařízeních

Název záměru:

Zvyšování úrovně vzdělávání

Komentář:

SMFM poskytlo podporu základním školám zapojených do
Integrovaného regionálního operačního programu formou poskytnutí
finančního příspěvku na dokrytí vlastního podílu žadatele.
Jednalo se o realizaci projektu „Škola pro všechny“ příspěvkové
organizace Základní škola národního umělce Petra Bezruče, FrýdekMístek, tř. T. G. Masaryka 454 z Integrovaného regionálního operačního
programu, v celkové výši 3 mil. Kč vč. DPH a realizaci projektu „Krok do
života“ příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola FrýdekMístek, El. Krásnohorské 2254, v celkové výši 5,5 mil. Kč vč. DPH.

Odpovědnost:

OŠKMaT

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 18

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita:

1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru:

Obnova zahrad MŠ

Komentář:

V roce 2017 poskytlo SMFM mateřským školám účelový finanční
příspěvek ve výši 6,4 mil. Kč na obnovu herních prvků a úpravu zeleně.
V rámci průběžné údržby SMFM realizovalo dílčí opravy zpevněných
ploch v areálech mateřských škol.

Odpovědnost:

OŠKMaT

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:
Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 19

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita:

1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě

Název záměru:

Veřejná sportoviště a workoutové aktivity

Komentář:

SMFM spravuje na 50 veřejně přístupných sportovišť ve městě. Do
zajištění průběžné údržby hřišť bylo v roce 2017 a 2018 investováno na
750 tis. Kč.
V letech 2017 a 2018 byla vybudována tři nová workoutové hřiště - v
areálu ZŠ na ul. ČSA 720, na ul. Lipová v sídlišti Slezská a v areálu ZŠ
El. Krásnohorské 2254. Další workoutová hřiště jsou navržena v rámci
revitalizace veřejného prostranství Kolaříkova a volnočasového areálu
na ul. 28. října.
V roce 2018 proběhla celková rekonstrukce veřejného sportovního
hřiště na ul. Jeronýmova.

Odpovědnost:

OŠKMaT, IO

Indikátor:

Počet rekonstruovaných/vybudovaných hřišť

Cíl indikátoru:

5

Stav plnění cíle:

4

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 20

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita:

1.3.6 Podpora spolkové a klubové činnosti

Název záměru:

Podpora sportovních oddílů dětí a mládeže

Komentář:

Od roku 2016 je Centrum sportu vedeno jako Mládežnický sport a jsou
z něj i nadále podporovány sportovní kluby a sportovní kroužky na
základních školách.
V roce 2017 bylo z Mládežnického sportu podpořeno 10 klubů a to
částkou 30.500 tis. Kč a kroužky na ZŠ celkovou částkou ve výši 1.079
tis. Kč.
Z dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek
v roce 2017“ bylo v roce 2017 podpořeno 34 sportovních organizací
celkovou částkou ve výši 1.262 tis. Kč.
V roce 2018 bylo z Mládežnického sportu podpořeno rovněž 10 klubů
částkou 30.900 tis. Kč a kroužky na ZŠ částkou 1.159 tis. Kč.
Z dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek
na rok 2018“ bylo v roce 2018 podpořeno 31 sportovních organizací
celkovou částkou ve výši 1.500 tis. Kč.

Odpovědnost:

OŠKMaT

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 21

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Aktivita:

1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě

Název záměru:

Podpora kulturních akcí

Komentář:

Mnohé kulturní akce konané na území města jinými organizátory jsou
podporovány buď přímo z rozpočtu města, nebo prostřednictvím dotace
z dotačního programu Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě
Frýdek-Místek (v roce 2017 proběhlo cca 41 akcí - 7 přímo z rozpočtu
města a 34 z financování z DP PaRKA), což činilo 3.034 tis. Kč, (v roce
2018 proběhlo cca 37 akcí - 9 přímo z rozpočtu města a 28 z financování
z DP PaRKA), což činilo 3.110 tis. Kč.

Podpora kulturních akcí probíhá rovněž prostřednictvím činnosti městské
příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek, p.o., který za
podpory statutárního města Frýdek-Místek realizuje kulturní akce na
území města a zajišťuje jejich propagaci prostřednictvím portálu
kulturafm a svého Kulturního magazínu.

Odpovědnost:

OŠKMaT

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 22

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Název záměru:

Vznik slunících ploch u Ostravice

Komentář:

Probíhá příprava investičního záměru.

Odpovědnost:

IO, OŠKMaT

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 23

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita:

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

Název záměru:

Podpora provozu zooparku/faunaparku

Komentář:

Projekt „Faunapark ve Frýdku-Místku“ (dále jen „Faunapark“) je
realizován na pozemcích p. č. 3261, p. č. 3262 a na části pozemku
3252/1, vše v k. ú. Frýdek, které jsou ve vlastnictví společnosti SLEZAN
HOLDING a.s., se sídlem Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha
2 (dále jen „Slezan“). Pozemky, na nichž je realizován Faunapark, jsou
předmětem nájemní smlouvy mezi společností Slezan a Spolkem pro
Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Horymírova 369, Frýdek, 738
01 Frýdek-Místek. Cílem projektu je obnovit a zpřístupnit bývalý zoopark
ve Frýdku-Místku, který v této lokalitě existoval do r. 1976, jako velmi
atraktivní plocha pro setkávání, vzdělávání a odpočinek občanů.
Nově obnovený park v centru Frýdku-Místku by tak navázal na historii
zooparku ve Frýdku-Místku, kde by byla vybudována klidová parková
zóna s lavičkami, přírodním dětským hřištěm, malou kontaktní dětskou
zoo s převážně domácími zvířaty; edukačním centrem se zaměřením na
přírodu, ochranu přírody a ekologii; cílem je i pořádání akcí pro rodiny
s dětmi, děti a seniory; spolupráce se školkami, školami, středními
školami, organizacemi, firmami a dobrovolníky v širším okolí města.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo na svém 18. zasedání
konaném dne 13. 3. 2017 o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční a
neinvestiční dotace v celkové výši 250 000 Kč, a to výhradně na úhradu
nákladů na provoz Faunaparku pro rok 2017; dále Zastupitelstvo města
Frýdku-Místku rozhodlo na svém 22. zasedání konaném dne 26. 2. 2018
o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace
v celkové výši 400 000 Kč, a to výhradně na úhradu nákladů na provoz
Faunaparku pro rok 2018.
Podmínkou řádného uzavření dotačních smluv v letech 2017-2018 je
dodržení ustanovení dotační smlouvy, kdy je příjemce dotace oprávněn
pro případ zániku jeho užívacího práva k pozemku, na kterém bude
realizován Faunapark, převést práva a povinnosti vyplývající z dotační
smlouvy na vlastníka pozemku či na jeho nového uživatele.

Odpovědnost:

OŽPaZ

39

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 24

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita:

1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě

Název záměru:

Dětské hřiště Janáčkův park – výměna kačírku

Komentář:

Výměna kačírku na ploše dětského hřiště v Janáčkově parku byla
provedena ve druhé polovině roku 2017. Původní dopadová plocha pod
dětskými prvky, která byla ze štěrku (kačírku) byla nahrazena pryžovým
povrchem a trávníkem. Stávající povrch tlumící náraz z kačírku ztěžoval
údržbu dětského hřiště. Kačírek byl provozem roznášen a rozhazován
po okolních plochách, čímž byl soustavně znečištěn přilehlý chodník.
Kačírkem také docházelo ke zvýšenému oděru a poškozování dětských
prvků. Opravy těchto prvků následně vyžadovaly 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. Výměnou původního povrchu
za nový došlo ke zvýšení provozní funkčnosti a komfortnějšímu
využívání tohoto dětského hřiště.

Odpovědnost:

OŽPaZ

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 25

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita:

1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě

Název záměru:

Rekonstrukce dětských hřišť

Komentář:

Realizované záměry:
1. DH na ul. Dr. Vaculíka – rekonstrukce dopadových ploch
2. DH K Hájku, ul. Nad Rybníkem – rekonstrukce hřiště
3. DH na sídlišti Anenská, ul. Dvořákova – výstavba nového hřiště
4. DH v Lískovci – výstavba nového hřiště
5. DH v Chlebovicích - výstavba nového hřiště
6. DH v Sadech B. Smetany – rekonstrukce – vybrán dodavatel PD
7. Obnova kolotoče „Hříbek“ v Puškinově parku a rekonstrukce hřiště vybrán dodavatel PD

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

3

Stav plnění cíle:

7

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 26

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita:

1.3.5 Výstavba multifunkční a sportovní haly Polárka

Název záměru:

Pořízení kamerového systému a systému krytí ledové plochy

Komentář:

Záměr byl realizován

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 27

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita:

1.3.3 Rekonstrukce budov pro volný čas

Název záměru:

Rekonstrukce městské knihovny FM – Místek, Hlavní 111

Komentář:

V roce 2018 předána projektová dokumentace ve stupni dokumentace
pro územní rozhodnutí, byla podána žádost o územní rozhodnutí na SÚ.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 28

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita:

1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru:

MŠ Olbrachtova – stavební úpravy

Komentář:

Záměr byl realizován

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 29

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Aktivita:

1.4.6 Rekonstrukce Národního domu

Název záměru:

Rekonstrukce budovy Národního domu

Komentář:

V období 2017 – 2018 byly naplánovány projekční práce. Je zpracována
dokumentace pro odstranění havarijního stavu stropů a krovů objektu.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 30

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita:

1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě

Název záměru:

Oplocení dětských hřišť

Komentář:

Realizované záměry:
v I. etapě v roce 2017 bylo oploceno 5 dětských hřišť
v II. etapě v roce 2018 bylo oploceno dalších 5 dětských hřišť

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet hřišť

Cíl indikátoru:

10

Stav plnění cíle:

10

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 31

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita:

1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství

Název záměru:

Rekonstrukce a renovace škol

Komentář:

Realizované záměry:
1. ZŠ P. Bezruče, T. G. M. 454 – výměna a renovace oken
2. ZŠ P. Bezruče, T. G. M. 454 – rekonstrukce šaten
3. ZŠ E. Krásnohorské – oprava anglických dvorků a venkovní
kanalizace,
odkanalizování školní družiny

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

3

Stav plnění cíle:

3

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 32

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita:

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

Název záměru:

Skatepark ve Frýdku-Místku

Komentář:

V listopadu 2018 byl vybrán zhotovitel stavby, smlouva zatím nebyla
podepsána.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Řešená plocha

Cíl indikátoru:

cca 2000 m2

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 33

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita:

1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě

Název záměru:

Sportovní hala Frýdek-Místek

Komentář:

V roce 2017 byla plánována projektová příprava, v roce 2018 realizace
záměru. Je zpracována projektová dokumentace, stavební povolení
nabylo právní moci. Záměr nebyl realizován.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně

50

Vyhodnocení záměru č. 34

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit

Aktivita:

1.3.1 Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě

Název záměru:

Volnočasový areál ve Frýdku-Místku

Komentář:

V období 2017 – 2018 byla naplánována realizace projektu. Záměr
nebyl realizován. Je zpracována projektová dokumentace, stavební
povolení nabylo právní moci.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 35

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě

Aktivita:

1.5.1 Informační systém ve městě

Název záměru:

Informační systém ve městě

Komentář:

Záměr byl odložen.

Odpovědnost:

OÚRaSŘ

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 36

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

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

Aktivita:

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

Název záměru:

Doplnění infrastruktury v rekreační oblasti Olešná

Komentář:

V roce 2017 byly instalovány 4 ks informačních tabulí a nabíjecí stanice
pro elektrokola. Instalace dalekohledů byla z důvodu finanční
náročnosti zatím odložena. Ze soukromých zdrojů byl vybudován
Adventure Golf a rekonstruován penzion Muroňka/Café Olešná.

Odpovědnost:

OÚRaSŘ

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 37

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb

Název záměru:

Půdní vestavba a přístavba výtahu

Komentář:

V zásobníku IO je akce vedena pod názvem ,,Centrum pečovatelské
služby F-M, ul. Zámecká 1266 – rekonstrukce půdního prostoru a
přístavby výtahu“.
Akce nebyla vyhodnocena vedením města jako priorita pro rok 2018,
záměr nebyl realizován.

Odpovědnost:

IO, Centrum pečovatelské služby F-M

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 38

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb

Název záměru:

Revitalizace vnitřních rozvodů a opatření směřující k úspoře
energií v Centru domácích služeb - Domovinka

Komentář:

V zásobníku IO je akce vedena pod názvem ,,Centrum pečovatelské
služby F-M, ul. J. Lady 1791 – výměna rozvodů tepla topných těles“.
Akce nebyla vyhodnocena vedením města jako priorita pro rok 2018,
záměr nebyl realizován.

Odpovědnost:

IO, Centrum pečovatelské služby F-M

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 39

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb

Název záměru:

Rozšíření kapacity denního stacionáře Domovinka

Komentář:

Záměr nebyl realizován.

Odpovědnost:

OSS, IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 40

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce

Název záměru:

Centrum aktivních seniorů

Komentář:

Probíhá realizace stavby, termín pro dokončení stavby dle smlouvy o
dílo je květen 2019.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 41

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě

Název záměru:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. Střelniční ve F-M

Komentář:

V roce 2017 byla naplánována projektová příprava. Projekční práce
probíhají, v listopadu 2018 byla podána žádost o vydání stavebního
povolení.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 42

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče

Aktivita:

2.2.1 Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče

Název záměru:

Úspory energie ve veřejných budovách – Penzion pro seniory

Komentář:

Záměr „Revitalizace Penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86“ byl
realizován.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 43

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě

Aktivita:

2.3.1 Rozvoj programů prevence kriminality

Název záměru:

Program prevence kriminality 2017-2018

Komentář:

V roce 2017 bylo požádáno o finanční podporu 3 akcí z MVČR. Tyto
plánované akce byly splněny - Asistent prevence kriminality, Kompas,
Rodičovská abeceda. V rámci prevence kriminality byly realizovány další
akce - Senioři a jejich bezpečnost, Forenzní značení jízdních kol, Putovní
pohár, motivačně vzdělávací tábor pro děti.
V roce 2018 bylo žádáno o finanční podporu akce z MVČR - Asistent
prevence kriminality. Akce byla splněna. V rámci prevence kriminality
byly realizovány další akce - Senioři a jejich bezpečnost, Forenzní
značení jízdních kol, Putovní pohár.

Odpovědnost:

MP

Indikátor:

Počet akcí/Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 44

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě

Aktivita:

2.3.1 Rozvoj programů prevence kriminality

Název záměru:

Navýšení počtu strážníků MP

Komentář:

I přes intenzivní náborovou kampaň v průběhu let 2017 a 2018 se
nepodařilo navýšit počty na plánovaných 75 zaměstnanců. Stav 65
k 31.12.2016 se „pouze“ podařilo udržet na stejné výši k 31.12.2018.
Z celkového počtu 40 zájemců o práci u MP za období 2017-2018 bylo
vybráno a přijato 14 uchazečů, z nichž 2 ukončili pracovní poměr již
v průběhu rekvalifikačního kurzu k získání osvědčení strážníka. Pracovní
poměr ukončilo 12 strážníků, z toho 2 z důvodu odchodu do důchodu,
2 přešli k jiné MP, 2 k Policii ČR, 2 k Celní správě a 1 k Armádě ČR.

Odpovědnost:

MP

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 45

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb

Název záměru:

Výměna oken na budově – Fibichova 469, Frýdek-Místek

Komentář:

V zásobníku IO je akce vedena pod názvem ,,Výměna oken v Žirafě –
IC FM“.
Akce nebyla vyhodnocena vedením města jako priorita pro rok 2018,
záměr nebyl realizován.

Odpovědnost:

OSS, IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 46

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

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

Název záměru:

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Prostor, Kosťa, UKryt, Nezbeda)

Komentář:

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určena dětem a mládeži,
která tráví svůj čas neorganizovaně, v partě nebo na ulici. Zásadní
význam těchto klubů je v jejich poradenské a preventivní činnosti a
zajištění chráněného prostoru pro děti a dospívající.
V letech 2017-2018 realizovala záměr nízkoprahová zařízení Klub
Nezbeda (Charita FM), Klub U-kryt (Filadelfie), Klub Kosťa a Klub
Prostor (oba SMFM).
Dosažený stav monitorovacího indikátoru za rok 2017 je celkem 405
osob, dosažený stav monitorovacího indikátoru za rok 2018 je celkem
380 osob.

Odpovědnost:

OSS

Indikátor:

Počet podpořených osob

Cíl indikátoru:

440, 410 osob

Stav plnění cíle:

405, 380 osob

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 47

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

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

Název záměru:

Projekt terénních a sociálních služeb ve městě

Komentář:

V roce 2017 záměr realizovalo SMFM, odbor sociálních služeb – projekt
financovaný z dotačního programu Úřadu vlády ČR na podporu terénní
práce, jehož cílem je snižování segregace romské komunity ve F-M
(poradenství zadluženým rodinám, Romipen 2017, preventivní pásmo
Záření 2017, dětský den na ul. Míru a prázdninový pobyt pro děti ze
SVL Cesta z města 2017). Dosažený stav monitorovacího indikátoru v
roce 2017 byl 265 podpořených osob.
V roce 2018 záměr realizovalo SMFM, odbor sociálních služeb v rámci
programu na podporu terénní práce, jehož cílem je snižování segregace
romské komunity ve F-M (poradenství zadluženým rodinám, Romipen
2018, preventivní pásmo Záření 2018, dětský den na ul. Míru).
Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2018 byl 270
podpořených osob. Aktivity byly mimo jiné zaměřeny tvorbu obsahové
náplně činnosti nově zrekonstruovaného komunitního centra na ul. Míru
1345. Koncem roku 2018 byl zahájen zkušební provoz tohoto zařízení.

Odpovědnost:

OSS

Indikátor:

Počet podpořených osob

Cíl indikátoru:

500 osob

Stav plnění cíle:

535

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 48

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

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

Název záměru:

Projekty na podporu dalších služeb v pobytových zařízeních
(odlehčovací služby, týdenní stacionář) – stavební úpravy za
účelem rozšíření kapacity Domu pokojného stáří

Komentář:

Od listopadu 2018 je projekt na úpravu podkroví Domu pokojného stáří
podán na IROP (Integrovaný regionální operační program), výsledky
řízení nejsou dosud známy. Po analýze dotačních podmínek se Charita
F-M rozhodla změnit využití prostor – nově by upravené prostory měly
sloužit pro novou registrovanou službu, a to domov se zvláštním
režimem pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním
onemocněním od 60 let věku, tj. Alzheimerova choroba, vaskulární a
neurčená demence. Plánovaná konečná kapacita: 10 osob.

Odpovědnost:

Charita F-M, OSS

Indikátor:

Počet podpořených osob

Cíl indikátoru:
Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 49

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

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

Název záměru:
diakonie)

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Slezská

Komentář:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popř.
ambulantní služby poskytované rodinám s dítětem, jehož vývoj je
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou
rodiče sami bez pomoci nedokáží překonat. Služba je poskytována
osamělým rodičům s dětmi, rodinám s obtížně vychovatelným dítětem
a sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi. Záměr realizuje Slezská
diakonie.
V roce 2017 byl dosažený stav monitorovacího indikátoru 64 rodin v
terénní službě a 32 osob ambulantně, tj. celkem 96 rodin.
V roce 2018 byl dosažený stav monitorovacího indikátoru 58 rodin v
terénní službě a 43 osob ambulantně, tj. celkem 101 rodin.

Odpovědnost:

OSS

Indikátor:

Počet podpořených rodin

Cíl indikátoru:

60 rodin ročně

Stav plnění cíle:

96, 101 rodin ročně

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 50

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

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

Název záměru:

Středisko BETHEL a SÁRA Frýdek-Místek

Komentář:

Sociální služby osobám bez přístřeší jsou zajišťovány prostřednictvím
pobytových služeb v azylových domech. Služba zahrnuje poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, ubytování a pomoc při
uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
V roce 2017 bylo podpořených osob celkem 594. Z toho:
BETHEL: - azylový dům – 71 osob
- noclehárna – 126 osob
- nízkoprahové denní centrum – 177 osob
- terénní program – 181 osob
SÁRA:

- azylový dům pro ženy – 29 osob
- azylový dům pro matky s dětmi – 50 osob (19 matek a 31

dětí)
- sociální rehabilitace – 13 osob
- noclehárna pro ženy – 18 osob

V roce 2018 bylo podpořených osob celkem 670. Z toho:
BETHEL: - azylový dům – 70 osob
- noclehárna – 133 osob
- nízkoprahové denní centrum – 153 osob
- terénní program – 164 osob
SÁRA:

- azylový dům pro ženy – 33 osob
- azylový dům pro matky s dětmi – 71 osob (24 matek a 47

dětí)
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- sociální rehabilitace – 23 osob
- noclehárna pro ženy – 23 osob

Odpovědnost:

OSS

Indikátor:

Počet podpořených osob

Cíl indikátoru:

500 ročně

Stav plnění cíle:

594, 670 podpořených osob

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 51

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb

Název záměru:

Dotační program na podporu a rozvoj sociálních služeb

Komentář:

Dotace z rozpočtu města jsou rozdělovány mezi jednotlivé
poskytovatele sociálních služeb, splňující podmínky registrace sociálních
služeb, na takové služby, které občané obce potřebují. Podmínkou je
zapojení do procesu komunitního plánování ve městě.
V roce 2017 bylo celkově podpořeno 38 projektů (19 subjektů) částkou
10.111.000,- Kč.
V roce 2018 bylo celkově podpořeno 38 projektů (18 subjektů) částkou
10.474.000,- Kč.

Odpovědnost:

OSS

Indikátor:

Počet podpořených služeb/subjektů

Cíl indikátoru:
Stav plnění cíle:

38 služeb/19 subjektů; 38 služeb/18 subjektů

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 52

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

2.1.3 Zvyšování kvality sociálních služeb

Název záměru:

Monitoring projektů na podporu a rozvoj sociálních služeb a
souvisejících aktivit

Komentář:

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

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

Výsledky monitoringu slouží jako podklad při hodnocení žádosti o
dotace.

V roce 2017 bylo monitorováno 12 projektů.
V roce 2018 bylo monitorováno 18 projektů.

Odpovědnost:

OSS

Indikátor:

Počet monitorovaných projektů

Cíl indikátoru:
Stav plnění cíle:

12 projektů; 18 projektů

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 53

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce

Název záměru:

Projekt sociální prevence rizikového chování dětí a mládeže

Komentář:

V letech 2017 – 2018 se konaly tyto aktivity:
-

motivačně vzdělávací letní tábor pro děti zaměřený na zvyšování
sociálních dovedností včetně nastavení změn v jednání a postojích
dětí v rizikových situacích,

-

projekt „Panda“ pro děti v mateřských a základních školách, který
je zaměřen na oblast prevence kriminality, dopravy a nežádoucích
jevů u dětí všech věkových skupin.

Nebyla realizována podpora fungování fotbalových týmů dětí ze
sociálně a ekonomicky slabých rodin.

Odpovědnost:

MP

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 54

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

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

Název záměru:

Den sociálních služeb

Komentář:

10. ročník akce Den sociálních služeb se konal dne 7. 9. 2017
v prostorách Národního domu.
Cílem záměru byla prezentace sociálních služeb a navazujících aktivit
působících ve městě a vytvoření přehledu o nabídce služeb pro lidi
v nepříznivé sociální situaci. Součástí akce byly odborné přednášky
zaměřené na činnost sociálních služeb, zdraví a životní styl s praktickými
ukázkami. Akce se zúčastnilo cca 550 návštěvníků; 99 respondentů
vyplnilo anketu spokojenosti.
11. ročník akce Den sociálních služeb se konal dne 6. 9. 2018
v prostorách areálu SLEZANU HOLDING a. s.
Cílem záměru byla prezentace sociálních služeb a navazujících aktivit
působících ve městě a vytvoření přehledu o nabídce služeb pro lidi
v nepříznivé sociální situaci. Součástí akce byly odborné přednášky
zaměřené na duševní zdraví seniorů a pomoc osobám trpícím
psychickým onemocněním. Akce se zúčastnilo cca 600 návštěvníků; 55
respondentů vyplnilo anketu spokojenosti.

Odpovědnost:

OSS

Indikátor:

Počet informačních akcí/počet informačních materiálů

Cíl indikátoru:

1 akce ročně

Stav plnění cíle:

2 akce

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně

72

Vyhodnocení záměru č. 55

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče

Aktivita:

2.2.1 Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče

Název záměru:

Pořízení přístrojového vybavení nemocnice

Komentář:

V roce 2014 byla s Nemocnicí ve Frýdku-Místku, p. o., uzavřena
Smlouva
o spolupráci na projektu s názvem „Pomáháme Vám se uzdravit“. Cílem
projektu je zlepšení a zkvalitnění podmínek léčebné a rehabilitační péče
pro ambulantní a hospitalizované pacienty nemocnice. Město se mimo
jiné zavázalo každoročně přispívat Nemocnici ve Frýdku-Místku částku
minimálně 1 mil. Kč na pořízení prostředků zdravotnické techniky.
V rámci této smlouvy byla roce 2017 nemocnice podpořena investiční
dotací ve výši 1.000.000 Kč na zakoupení myček podložních mís pro
imobilní pacienty.
V roce 2018 byla v rámci výše uvedené smlouvy nemocnice podpořena
investiční dotací ve výši Kč 1.000.000,- na zakoupení sanitního vozidla.
Dále v roce 2018 nemocnice obdržela investiční dotaci na zakoupení
učebního trenažéru pro nácvik resuscitačních technik ve výši 65.000 Kč
a neinvestiční dotaci na nákup pomůcek pro nácvik resuscitačních
technik ve výši 25.000 Kč.

Odpovědnost:

Nemocnice F-M, OSS

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 56

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče

Aktivita:

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

Název záměru:

Sociální rehabilitace

Komentář:

Služba sociální rehabilitace je ve Frýdku-Místku realizována sdružením
KAFIRA, o. p. s. a Slezskou diakonii – středisko RÚT.
Cílem sdružení KAFIRA, o. p. s. byla především podpora uživatelů služby
při získávání nejen jejich maximální možné míry samostatnosti, ale také
soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhé osoby, při jejich
začleňování do společnosti a na trhu práce (nácvikem nových
dovedností potřebných pro zvládání každodenních činností, nabídkou
vhodných kompenzačních pomůcek nebo stimulací dalších smyslů,
realizací vzdělávacích, výchovných a pravidelných aktivizačních činností,
potřebnou podporou pro pracovní začlenění postavenou na principech
podporovaného zaměstnávání, pomoc při řešení nepříznivých sociálních
situací souvisejících s uplatňováním práv a oprávněných zájmů). Cílovou
skupinou jsou děti od 7 let a dospělí se zrakovým postižením, nebo
zrakovým postižením v kombinaci s jiným druhem postižením, či
nemocí.
Cílem střediska RÚT byla individuální podpora dospělým lidem s
mentálním postižením a závažným duševním onemocněním, která jim
umožňuje žít běžný život a zapojit se do společnosti. Služba reaguje na
řadu nepříznivých sociálních situací, ve kterých se uživatelé v důsledku
svého postižení či duševního onemocnění nacházejí, a nabízí jim
podporu při samostatném a nezávislém jednání, samostatném bydlení
podle své volby, při využívání běžných služeb, při hledání a udržení
placeného zaměstnání, atp.

Odpovědnost:

OSS

Indikátor:

Počet podpořených osob za rok 2017: 50 osob
Z toho: KAFIRA – 27 osob, RÚT – 23 osob
Počet podpořených osob za rok 2018: 55 osob
Z toho: KAFIRA – 25 osob, RÚT – 30 osob

Cíl indikátoru:

35 osob ročně

Stav plnění cíle:

50, 55 osob

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 57

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče

Aktivita:

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

Název záměru:

Dotační program na podporu a rozvoj zdravotnictví

Komentář:

V roce 2017 proběhla realizace Programu na podporu projektů v oblasti
zdravotnictví, ve kterém bylo podpořeno celkem 12 subjektů (20
projektů) v celkové výši 800.000 Kč.
V roce 2018 bylo podpořeno 11 subjektů (20 projektů) v celkové výši
800.000 Kč.

Odpovědnost:

OSS

Indikátor:

Počet podpořených služeb/subjektů

Cíl indikátoru:
Stav plnění cíle:

20 projektů/12 subjektů; 20 projektů/11 subjektů

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 58

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě

Aktivita:

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

Název záměru:

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

Komentář:

Projekty Kontaktního a poradenského centra Frýdek-Místek vycházejí
z přístupu Harm Reduction, tj. snižování či minimalizace poškození
drogami u osob, které v současné době drogy užívají a nechtějí toto
užívání ukončit. Cílem přístupu Harm Reduction je zlepšení zdravotního,
sociálního
a psychického stavu uživatelů drog a ochrana společnosti před rizikem
šíření infekčních nemocí.
Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2017 bylo 402
podpořených osob.
Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2018 bylo 409
podpořených osob.

Odpovědnost:

OSS

Indikátor:

Počet podpořených osob

Cíl indikátoru:

400 osob ročně

Stav plnění cíle:

402, 409 osob

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně

76

Vyhodnocení záměru č. 59

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě

Aktivita:

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

Název záměru:

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

Komentář:

Projekty Terénního programu Frýdecko-místecko vycházejí z přístupu
Harm Reduction, tj. snižování či minimalizace poškození drogami u
osob, které v současné době drogy užívají a nechtějí toto užívání
ukončit. Cílem přístupu harm reduction je zlepšení zdravotního,
sociálního a psychického stavu uživatelů drog a ochrana společnosti
před rizikem šíření infekčních nemocí.
Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2017 bylo 22
podpořených osob.
Dosažený stav monitorovacího indikátoru v roce 2018 bylo 29
podpořených osob.

Odpovědnost:

OSS

Indikátor:

Počet podpořených osob

Cíl indikátoru:
Stav plnění cíle:

22, 29 osob

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 60

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb

Název záměru:

Komunitní centrum na ul. Míru 1345

Komentář:

IO: Akce realizována - byla provedena rekonstrukce části domu na ul.
Míru 1345.
OSS: V srpnu 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Komunitní
centrum na ul. Míru č. p. 1345“. Na základě tohoto rozhodnutí bylo
přistoupeno k rekonstrukci dosavadního „Přístřeší“ na komunitní
centrum. V roce 2017 probíhal tendr na investiční akci.
V říjnu 2018 byla ukončena plánovaná rekonstrukce ul. Míru 1345 dle
projektu IROP, budova byla předána do užívání OSS.

Odpovědnost:

IO, OSS

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Splněno

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 61

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě

Název záměru:

Vybudování nových prostor pro Městskou policii F-M

Komentář:

IO: probíhají jednání k dopravnímu řešení před sídlem MP

Odpovědnost:

MP, IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

0

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 62

Tematická oblast:

2 Sociální služby a zdravotní péče

Opatření:

2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě

Aktivita:

2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb

Název záměru:

Vybudování nových prostor pro Domov se zvláštním režimem

Komentář:

Je vypracován investiční záměr a projektová dokumentace ve fázi
studie, na rekonstrukci vhodné budovy pro službu Domov se zvláštním
režimem.
Zatím se ale nepodařilo zajistit finanční zdroje na tento projekt.

Odpovědnost:

BESKYD DZR, o.p.s., OSS

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 63

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:
chodnících

3.2.4 Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a

Název záměru:

Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Pod Zámečkem v části
Frýdek

Komentář:

Bylo povinností investora bytové zástavby v dané oblasti vybudovat i
veřejné osvětlení, což nesplnil.
Nesplněno z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů. Veřejné
osvětlení ve většině případů lze umístit pouze na soukromé pozemky a
v některých případech dokonce vně oplocených pozemků. Nejdříve je
nutné smluvně vyřešit vztah k pozemkům a ošetřit vstup na pozemky
za účelem provozování a údržby veřejného osvětlení.

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

0

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 64

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

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

Aktivita:

3.1.7 Infrastruktura pro bydlení

Název záměru:

Odstranění zanedbanosti bytového fondu ve vlastnictví SMFM

Komentář:

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku schválilo v březnu 2017 Koncepci
nakládání s bytovým a nebytovým fondem SMFM, kdy jedním z cílů je
odstranění zanedbanosti bytového fondu ve vlastnictví města. V roce
2017 bylo na opravy bytů vyčleněno v rozpočtu města více než 19 mil.
Kč, v roce 2018 již více než 33,5 mil. Kč. V bytech je prováděna zejména
obnova kuchyňských linek a vestavěných skříní, výměna podlah, dveří
interiérových i vstupních, zařizovacích předmětů, rekonstrukce
nevyhovujících rozvodů elektřiny, v případě potřeby je realizováno i
vyzdění bytového jádra. Stávajícím nájemcům bytů je umožněno
přestěhování do opravených bytů a takto uvolněné byty jsou dále
rekonstruovány.

Odpovědnost:

OSOM

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 65

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství

Aktivita:

3.8.2 Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve
městě

Název záměru:

Optimalizace
odpadového
podzemních kontejnerů

Komentář:

Záměr nebyl realizován.

Odpovědnost:

OŽPaZ, IO

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

hospodářství

využíváním

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 66

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství

Aktivita:

3.8.1 Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství

Název záměru:

Rozšíření řízené skládky odpadů Panské Nové Dvory –
realizace VII. etapy

Komentář:

Společnost Frýdecká skládka, a.s. zveřejnila dne 15. 2. 2018 na profilu
zadavatele zadávací dokumentace s názvem „Výstavba VII. etapy
skládky“; komise ustanovená zadavatelem posoudila dne 8. 3. 2018
celkem 6 nabídek uchazečů a dne 16. 3. 2018 zadavatel oznámil výběr
dodavatele. S vybraným dodavatelem, společností Lesostavby FrýdekMístek a.s., se sídlem Slezská 2966, 738 01 Frýdek-Místek, byla dne 12.
4. 2018 uzavřena smlouva o dílo; smlouva byla dne 19. 4. 2018
zveřejněna prostřednictvím Registru smluv.
Výstavba VII. etapy skládky začala dne 23. 4. 2018, dne 2. 11. 2018
došlo k dokončení a předání díla a společnost dne 8. 11. 2018 podala
žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro tuto stavbu. Magistrát města
Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení
stavebního řádu, jako příslušný stavební úřad, provedl dne 23. 11. 2018
závěrečnou kontrolní prohlídku stavby (kolaudace) a dne 26. 11. 2018
vydal kolaudační souhlas (č. j. MMFM 173468/2018 ze dne 26. 11.
2018); téhož dne kolaudační souhlas nabyl právní moci.
Celková plocha VII. etapy skládky je 38 345 m2 a z převážné části se
nachází v k. ú. Bruzovice. Projektovaná kapacita VII. etapy skládky činí
618 600 m3 a při průměrné měrné hmotnosti odpadu 1 m3 = 0,839 tun
je možné na nové etapě uložit 737 306 t komunálního odpadu. S prvním
návozem a uložením odpadu se předpokládá v roce 2019, popř. v roce
2020, kdy dojde k naplnění kapacity na provozované V. a VI. etapě
skládky. Za předpokladu ročního uložení odpadů ve výši 65 tis. tun
odpadu činí životnost této etapy 11 let, tj. do roku 2030, resp. do 2031.
Celkové náklady na výstavbu VII. etapy skládky činily 27 470 tis. Kč (tj.
projektová dokumentace, vynětí půdy ze ZPF, výstavba díla, zaměření,
poplatky apod.).

Odpovědnost:

Frýdecká skládka, a.s.

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období
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Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 67

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

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

Aktivita:

3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru

Název záměru:

Beskydské farmářské trhy

Komentář:

Tradiční BFT probíhaly v roce 2017, kdy bylo realizováno 15
samostatných trhů, v roce 2018 14 trhů od května do konce listopadu,
včetně akcí Zabijačka a Ryba na talíři v závěru 7. a 8. sezóny.

Odpovědnost:

ŽÚ

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:
Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 68

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

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

Aktivita:

3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru

Název záměru:

Fórum – Setkání vedení města s podnikateli

Komentář:

Identickou akci v roce 2017 pořádal KÚ MSK v Ostravě, které se
zúčastnili místní podnikatelé i vedení SMFM spolu se zástupci kraje.
Tudíž nebyla realizována akce samostatně. Ve volebním roce 2018, kdy
se částečně obměnila struktura vedení, akce realizována nebyla.

Odpovědnost:

ŽÚ, OÚRaSŘ v součinnosti s KÚ MSK

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 69

Tematická oblast:

1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch

Opatření:

1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě

Aktivita:

1.1.3 Rozvoj spolupráce na všech stupních vzdělávací soustavy

Název záměru:

Grantová podpora

Komentář:

Proběhla jednání na úrovní vedení středních škol a zástupců vedení
města, kde se obě strany informovaly o vzájemných potřebách a
možnostech financování se záměrem zapojit do aktivit děti základních
škol města FM. Ve výsledku se záměr zúžil na financování
pedagogických pracovníků, kteří se věnují mimoškolním aktivitám, kdy
pro tento účel nebyly vyčleněny finanční prostředky.

Odpovědnost:

ŽÚ, OÚRaSŘ

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 70

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

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

Aktivita:

3.1.1 Podpora rozvoje brownfields ve městě

Název záměru:

Multifunkční centrum

Komentář:

Proběhla přípravná fáze se záměrem využít halu Slezanu v areálu na ul.
Staroměstská i schůzka na půdě VŠ s možností zapojení subjektu do
plánovaných aktivit a inspirativní návštěva v obdobném centru
Impact HUP v Ostravě. Nedošlo k vyčlenění finančních prostředků,
jelikož podmínkou realizace bylo vícezdrojové financování s využitím
dotačních titulů EU, na které město nedosáhlo.

Odpovědnost:

ŽÚ, OÚRaSŘ

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 71

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.9 Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze

Aktivita:

3.9.5 Podpora politiky zaměstnanosti

Název záměru:

Řemeslo má zlaté dno

Komentář:

Akce Trh vzdělávání byla přemístěna do sportovní haly Polárky, kde
probíhají interaktivní ukázky a činnosti, do kterých jsou zapojeny dětí
ZŠ a studenti SŠ, včetně zástupců zaměstnavatelů i menších privátních
firem. V roce 2018 byla do akce zapojena i vysoká škola.

Odpovědnost:

ŽÚ

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 72

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.7 Veřejná zeleň ve městě

Aktivita:

3.7.3 Podpora vzdělávání, vznik naučných stezek, semináře, osvěta

Název záměru:

Den Země

Komentář:

V roce 2017 pořádalo statutární město Frýdek-Místek 12. ročník oslav
Dne Země, který se uskutečnil ve čtvrtek 5. 5. 2017 v Sadech Bedřicha
Smetany v Místku. Akce proběhla za spoluúčasti Střediska volného času
Klíč, příspěvková organizace, které připravilo hlavní část programu na
téma „Voda“. Oslav Dne Země se dále zúčastnili Výzkumné energetické
centrum Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Český
hydrometeorologický ústav, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.,
Dobrovolnické centrum ADRA a společnost Frýdecká skládka, a. s.
V rámci akce byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky základních škol
ve Frýdku-Místku s tématy zaměřenými na životní prostředí. Vybrané
obrázky byly využity pro výzdobu dětských hřišť na území statutárního
města Frýdku-Místku. Den Země byl zaměřen na aktivity spojené
s výchovou k porozumění a ochraně životního prostředí, akce
se zúčastnilo více než 1180 dětí mateřských, základních i středních škol
z Frýdku-Místku a okolí a rovněž dospělí. Akce byla financována
z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek.
V roce 2018 pořádalo statutární město Frýdek-Místek 13. ročník oslav
Dne Země, který byl zaměřen na ochranu ovzduší. Akce se uskutečnila
2. 4. 2018 v Sadech Bedřicha Smetany v Místku. Akce proběhla
za spoluúčasti Střediska volného času Klíč, příspěvková organizace,
které připravilo hlavní část programu. Oslav Dne Země se dále zúčastnili
Výzkumné energetické centrum Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava, Český hydrometeorologický ústav, Muzeum Beskyd
Frýdek-Místek, p. o., Dobrovolnické centrum ADRA a společnost
Frýdecká skládka, a. s. Den Země byl zaměřen na aktivity spojené
s výchovou k porozumění a ochraně životního prostředí, akce
se zúčastnilo více než 1888 dětí mateřských, základních i středních škol
z Frýdku-Místku a okolí a rovněž dospělí. Akce byla financována
z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek.

Odpovědnost:

OŽPaZ

Indikátor:

Počet účastníků

Cíl indikátoru:

600 - 800
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Stav plnění cíle:

2017: více než 1180 účastníků
2018: více než 1888 účastníků

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 73

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství

Aktivita:

3.8.3 Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě

Název záměru:

Úprava ploch pro stání kontejnerů

Komentář:

V roce 2017 byly vybudovány 4 nové zpevněné plochy pro kontejnery,
a to na ul. F. Čejky, J. Jabůrkové, Lískovecká a Zahradní. Celkové
náklady na realizaci činily 152 458 Kč.
V roce 2018 bylo vytipováno 15 míst pro realizaci nových zpevněných
ploch pro kontejnery na komunální odpad, z nichž byla nakonec
realizována 1 plocha, a to na ul. F. Čejky před č. p. 413.
Z nerealizovaných 14 míst sloužil jeden pozemek v soukromém
vlastnictví k zajištění hypotečního úvěru, přičemž vlastníci, přestože
s umístěním plochy souhlasili, nedodali od příslušné banky souhlas
s vybudováním zpevněné plochy. Na jednom pozemku provozovatel
inženýrských sítí ČEZ Distribuce, a. s., nesouhlasil se stavební činností,
jelikož se navrhovaná plocha nacházela přímo na jejich inženýrských
sítích. U jedné plochy bylo od rozšíření upuštěno na základě sdělení
odboru DaSH, jelikož by navrhované rozšíření plochy zasahovalo
do rozhledových poměrů u přechodu pro chodce. U ostatních ploch
vznikla skutečnost, kdy většina správců inženýrských sítí požadovala
předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci, která se z časových
důvodů nestihla zpracovat.

V roce 2018 byla provedena úprava stanovišť kontejnerů
na hřbitovech na území statutárního města Frýdek-Místek.

Odpovědnost:

OŽPaZ

Indikátor:

Počet řešených stanovišť

Cíl indikátoru:

8

Stav plnění cíle:

5

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 74

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

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

Název záměru:

Cyklostezka Olešná - Palkovice

Komentář:

Probíhají jednání k vyřešení majetkoprávních vztahů v dotčeném území.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet km

Cíl indikátoru:

1,63

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 75

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města

Aktivita:

3.3.4 Analýza a případná podpora vzniku městského dopravního
podniku

Název záměru:

Vybudování zázemí Dopravního podniku Frýdek-Místek

Komentář:

Záměr nebyl realizován.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 76

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

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

Aktivita:

3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě

Název záměru:

Rekonstrukce památníku osvobození - holubice

Komentář:

Projektová dokumentace je zpracována, vzhledem k vysokým nákladům
akce nebyla realizována.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 77

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

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

Aktivita:

3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě

Název záměru:

Náměstí Svobody - kašna

Komentář:

Záměr byl zrealizován.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno

97

Vyhodnocení záměru č. 78

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.4 Statická doprava ve městě

Aktivita:

3.4.2 Řešení statické dopravy

Název záměru:

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

Komentář:

Byla zpracována ověřovací studie.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 79

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

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

Název záměru:

Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem

Komentář:

V roce 2018 proběhla revize a dopracování PD.
Předpoklad realizace v roce 2019.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 80

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury

Aktivita:

3.5.2 Dobudování kanalizace ve městě vč. okrajových částí

Název záměru:

Odkanalizování místních částí Frýdku-Místku

Komentář:

V letech 2017 – 2018 byla plánována projektová příprava. Projektová
dokumentace je zpracována.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

5

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 81

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.4 Statická doprava ve městě

Aktivita:

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

Název záměru:

Výstavba parkovacích míst u Arboreta F-M

Komentář:

Záměr nebyl realizován

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Řešená plocha

Cíl indikátoru:

cca 1800 m2

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 82

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

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

Název záměru:

Rekonstrukce chodníků na veřejných pohřebištích

Komentář:

V roce 2017 a 2018 byla provedena 1. a 2. část IV. etapy, cca 2000 m2.
V roce 2019 bude realizována poslední, a to centrální část IV. etapy.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Zastavěná plocha

Cíl indikátoru:

cca 5600 m2

Stav plnění cíle:

cca 2000 m2

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 83

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

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

Název záměru:

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

Komentář:

Byla vypracována projektová dokumentace, předpokládaný termín
realizace rok 2019.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 84

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

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

Název záměru:

Rekonstrukce horního úseku tř. T. G. Masaryka

Komentář:

Probíhají jednání k vyřešení majetkoprávních vztahů v dotčeném území.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 85

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

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

Aktivita:

3.1.3 Zkvalitnění služeb magistrátu města

Název záměru:

Rekonstrukce vně a uvnitř budov MMFM

Komentář:

1. Dům č. p. 1147, T. G. M a č. p. 1148, ul. Radniční – sanace vlhnutí
zdiva
v 1. PP
2. Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zas. místnosti MMFM

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

4

Stav plnění cíle:

2

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 86

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

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

Aktivita:

3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě

Název záměru:

Revitalizace sídliště Riviéra

Komentář:

V letech 2017 – 2018 bylo naplánováno zpracování studie a projektová
příprava. V roce 2017 byla zpracována studie. Zpracován Projekt
regenerace pro žádost o dotaci. Probíhají jednání za účelem určení
dalšího postupu.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Řešená plocha

Cíl indikátoru:

cca 40 ha

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně

106

Vyhodnocení záměru č. 87

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

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

Aktivita:

3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě

Název záměru:

Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku

Komentář:

V letech 2017 – 2018 byla naplánována projektová příprava. Probíhají
projekční práce, byla zpracována DUR.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Řešená plocha

Cíl indikátoru:

9244 m2 (I. etapa)

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 88

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

3.2.1 Vybudování obchvatu města

Název záměru:

Stavby vyvolané výstavbou obchvatu

Komentář:

1. Přeložka místní komunikace II – SO 112
2. Přeložka místní komunikace V – SO 115
3. Most na MK přes komunikaci R 48 v km 0,440 – SO 203
4. Most na přeložce MK v km 1,416 – SO 206

Pro uvedené akce je dokončená PD, získána dotace ze SFDI, vybrán
zhotovitel. Předpoklad realizace v roce 2019.

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

4

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 89

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

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

Aktivita:

3.1.7 Infrastruktura pro bydlení

Název záměru:

Úspory energie v bytových domech

Komentář:

1. Dům č. p. 604, ul. Sadová
2. Dům č. p. 605, ul. Sadová
3. Dům č. p. 606, ul. Sadová
4. Dům č. p. 146, ul. 17. listopadu
5. Dům č. p. 147, ul. 17. listopadu
6. Dům č. p. 82, ul. Na Aleji
7. Dům č. p. 799, ul. ČSA
8. Malý Koloredov č. p. 811

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

8

Stav plnění cíle:

8

Plnění ukazatele:

Splněno

109

Vyhodnocení záměru č. 90

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury

Aktivita:

3.5.3 Systém monitoringu vodních toků

Název záměru:

Výstavba vodovodních řadů

Komentář:

1. místní část Skalice – zpracována PD, vydáno stavební povolení
2. místní část Panské N. Dvory:
lokalita 1 – řeší se majetkoprávní vztahy
lokalita 2 – vydáno stavební povolení, byla předána dokumentace
pro
provádění stavby
lokalita 3 - je zpracována DUR a podána žádost o územní rozhodnutí

Odpovědnost:

IO

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

2

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 91

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

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

Aktivita:

3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě

Název záměru:

Obnova městského mobiliáře

Komentář:

OSOM: Realizace obnovy městského mobiliáře je prováděna průběžně
na základě pasportu majetku, prováděných kontrol a také na základě
podnětů občanů.
Dne 1.2.2017 nabyla účinnosti Příkazní smlouva o pasportizaci
a prosté správě části městského mobiliáře uzavřená se společností
TS a.s.
V roce 2017 byly realizovány výměny laviček v lokalitách dětských hřišť
Nad Rybníkem a Dvořákova, na židovském hřbitově na Slezské,
ve Skalici u kulturního domu, v Lysůvkách, na zastávce MHD na ulici
E. Krásnohorské a na ulici Černá cesta.
Obnova městského mobiliáře v roce 2018 proběhla v Komenského
parku, u kostela sv. Jana a Pavla, nové lavičky byly instalovány také
v Malém parku v Místku. Ve Frýdku proběhla výměna laviček v parku
Pod zámkem, v parku u Komerční banky a před nádražím ČD. V těchto
lokalitách byly instalované lavičky s litinovými boky – Schönbrunn.
V první polovině roku 2018 získala společnost TS a.s. osvědčení
o zápisu průmyslového vzoru lavičky. Tomuto procesu předcházela
veřejná anketa, ve které občané i vedení města vybrali lavičku s názvem
TS-2. Tyto lavičky, vyráběné společností TS a.s., byly instalovány na
zastávky MHD Magistrát, Bruzovská, Na Veselé, na sportoviště, před
bytové domy nebo jiná veřejná prostranství města.
Průběžné opravy zahrnovaly převážně opravy poškozených latí, obnovu
nátěru laku a kotvení stávajících laviček.
V letech 2017-2018 byly na obnovu městského mobiliáře vynaloženy
tyto prostředky:

Instalace nového mobiliáře 63.707 Kč
Městský mobiliář v
roce 2017
Oprava a údržba
320.605 Kč
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Instalace nového mobiliáře 744.618 Kč
Městský mobiliář v
roce 2018
Oprava a údržba
531.455 Kč

ODaSH: Byly vybrány a schváleny jednotné typy laviček pro památkové
zóny, centrum města a okrajové části. Postupně dochází k výměně
starých laviček. Byl zpracován pasport městského mobiliáře a podle
tohoto pasportu probíhá správa a údržba městského mobiliáře. Ve
spolupráci s hlavním architektem města se postupně sjednocují i další
prvky městského mobiliáře (dopravní zátarasy, info panely, ochranné
sloupky …)
OŽPaZ: Pořízení a opravy městského mobiliáře (např. lavičky, dětské
herní prvky, odpadkové koše) probíhá dle aktuálních potřeb a v souladu
s akčním plánem.
Na území statutárního města Frýdek-Místek jsou postupně měněny
staré odpadkové koše za nové a dále zde probíhá instalace nových košů
v místech, kde je jejich počet nedostatečný. V roce 2018 byla
provedena výměna odpadkových košů na náměstí Svobody a na
Zámeckém náměstí.
V roce 2018 proběhla na šesti hřbitovech, jejichž provozovatelem je
statutární město Frýdek-Místek, výměna starých kontejnerů
na hřbitovní odpad za 22 nových kontejnerů. Na frýdeckém hřbitově
byla realizována výměna šesti odpadkových košů umístěných před
obřadní síní za nové odpadkové koše, v souladu se schváleným
mobiliářem města Frýdku-Místku. Na frýdecký hřbitov byly dále
pořízeny dva betonové květináče v hodnotě 5063 Kč.
Opravy dětských prvků se provádí průběžně na základě výsledků
prováděných kontrol a aktuálních požadavků. Poškozené, opotřebené
nebo nefunkční části dětských prvků jsou opravovány nebo nahrazeny
novými díly. Na dětských prvcích jsou také průběžně prováděny obnovy
povrchových nátěrů z důvodu zvýšení estetické funkce a prodloužení
jejich životnosti.

Odpovědnost:

OŽPaZ, ODaSH, OSOM

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Splněno

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 92

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

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

Název záměru:

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

Komentář:

Výstavba byla dokončena v listopadu 2018. V současné době dané
zařízení funguje ve zkušebním provozu. Kolaudace stavby a uvedení do
plného provozu se předpokládá na přelomu března a dubna 2019.

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

1

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 93

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

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

Aktivita:

3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě

Název záměru:

Rekonstrukce prostranství ve Skalici

Komentář:

Nedořešené majetkoprávní vztahy, z toho vyplývající neprovedení
aktualizace projektové dokumentace a povolení.

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Regenerovaná plocha

Cíl indikátoru:

100 m2

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 94

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

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

Název záměru:

Průjezdnost města

Komentář:

Podařilo se vybudovat silniční signalizační zařízení na křižovatce silnice
I/56 a ulice Čelakovského. Nepodařilo se provést rekonstrukci silničního
signalizačního zařízení na křižovatce ulice Hlavní a Dobrovského u
bývalého Intersparu (tato rekonstrukce je plánována na rok 2019).

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Počet řešených křižovatek

Cíl indikátoru:

2

Stav plnění cíle:

1

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 95

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:
cyklopruhy)

3.2.3 Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy,

Název záměru:

Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů

Komentář:

Ve sledovaném období odbor DaSH nepřipravoval stavbu žádné
cyklostezky ani cyklotrasy, investiční odbor připravoval stavbu
cyklostezky směrem na Palkovice, z důvodu složitých majetkoprávních
vztahů se prozatím nepodařilo tuto stavbu zahájit.

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Délka cyklostezek

Cíl indikátoru:

2 km

Stav plnění cíle:

0

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 96

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

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

Název záměru:

Rekonstrukce komunikací na Nové Osadě

Komentář:

Byla dokončena poslední etapa rekonstrukce ulic a vnitrobloků v dané
lokalitě, a to kolem domů čp. 1759-1761 na ulici P. Cingra. V jarních
měsících roku 2019 již budou jenom dokončeny terénní úpravy a
proběhne kolaudace.

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Plocha

Cíl indikátoru:

1 ha

Stav plnění cíle:

1 ha

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 97

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

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

Název záměru:

Rekonstrukce chodníků a výstavba ve městě i v okrajových
částech

Komentář:

Záměr byl realizován.

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Délka realizovaných komunikací

Cíl indikátoru:

5 km komunikací

Stav plnění cíle:

4,67 km

Plnění ukazatele:

Splněno
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Vyhodnocení záměru č. 98

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

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

Název záměru:

Rekonstrukce páteřní komunikace k Sedlištím (Lískovec)

Komentář:

Rekonstrukce byla v plném rozsahu realizována.

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Délka realizovaných komunikací

Cíl indikátoru:

1,5 km

Stav plnění cíle:

1,5 km

Plnění ukazatele:

Splněno

119

Vyhodnocení záměru č. 99

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:
chodnících

3.2.4 Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a

Název záměru:

Rekonstrukce
zařízením

Komentář:

Byla provedena rekonstrukce křižovatky se světelným zařízením
Ostravská – J. Opletala. Další rekonstrukce se z důvodu problémů při
projektování a s ohledem na finanční možnosti nerealizovaly.

křižovatek

se

světelným

signalizačním

Uzavřena smlouva na výměnu řadičů u tří křižovatek se silničním
signalizačním zařízením:
Lískovecká – Bruzovská
Bruzovská – T.G.Masaryka
Janáčkova - Ostravská

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

3

Stav plnění cíle:

1

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 100

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:
cyklopruhy)

3.2.3 Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy,

Název záměru:

Doplnění drobného mobiliáře u cyklostezek a cyklotras

Komentář:

Byly vybudovány nabíjecí stanice pro elektrokola na Olešné a u
restaurace U Splavu. Z důvodu odchodu zaměstnance, který měl
cyklodopravu na starosti (bez náhrady), bylo obtížné při plnění jiných
úkolů zajišťovat i tento záměr.

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 101

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.4 Statická doprava ve městě

Aktivita:

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

Název záměru:

Výstavba parkovacích míst

Komentář:

Nová parkovací místa byla vybudována na ulici Anenská u výměníku
společnosti DISTEP. Nove vzniklo 11 parkovacích míst.

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

5

Stav plnění cíle:

1

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 102

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města

Aktivita:

3.3.2 Zavedení moderního elektronického dopravně-informačního
systému pro cestující

Název záměru:

Instalace informačních tabulí na vybrané zastávky městské
hromadné dopravy

Komentář:

Nebylo rozhodnuto o dalším postupu při zajišťování městské hromadné
dopravy v následujících letech.

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

0

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 103

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

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

Aktivita:

3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě

Název záměru:

Údržba městských hřbitovů

Komentář:

Na území statutárního města Frýdku-Místku se nachází 6 veřejných
pohřebišť, resp. městských hřbitovů (Centrální hřbitov ve Frýdku,
hřbitovy v Chlebovicích, v Lysůvkách, ve Skalici, v Lískovci evangelický a katolický hřbitov). Statutární město Frýdek-Místek
zajišťuje údržbu těchto hřbitovů; jedná se zejména o údržbu trávníků
(jarní vyhrabání, kosení, shrabání listí), zpevněných ploch (čištění,
zimní údržba), péči o dřeviny (řezy dřevin, kácení, výsadby nových
dřevin, zálivka), úklid, odvoz odpadů apod. V roce 2018 proběhlo na
frýdeckém hřbitově ošetření dřevin postřikem proti jmelí (26 lip) a ořez
jmelí na lípách, na kterých nebylo možné provést postřik (32 lip). Odbor
ŽPaZ se zapojil do pilotního projektu na odstranění jmelí postřikem,
které provedla společnost SAFE TREES, s.r.o., se sídlem Hlinky 162/92,
Staré Brno, 603 00 Brno, jehož cílem je likvidace jmelí a zamezení jeho
růstu na zasažených dřevinách v následujících letech. V rámci zajištění
bezpečnosti na zdraví a majetku osob byly na centrálním hřbitově ve
Frýdku z bezpečnostních důvodů instalovány statické a dynamické
vazby na dřevinách, které vykazují tlakové větvení. Dále statutární
město Frýdek-Místek investuje nemalé finanční prostředky do oprav
veřejných pohřebišť. Výše uvedené probíhá v souladu s akčním
plánem.

Odpovědnost:

OŽPaZ

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 104

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.7 Veřejná zeleň ve městě

Aktivita:

3.7.1 Podpora regenerace veřejné zeleně

Název záměru:

Výsadby dřevin

Komentář:

Na území města byly v letech 2017–2018 vytipovány pozemky ve
vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, které jsou vhodné pro
výsadbu dřevin a plní funkci izolační zeleně. Po prověření
majetkoprávních vztahů k vytipovaným pozemkům, vhodnosti výsadeb
z různých hledisek (např. dopravní – rozhledové poměry, územní
plánování – rozvoj území, ochrany zájmů dle zvláštních zákonů – např.
památková péče) a především prověření přítomnosti inženýrských sítí
a jejich ochranných pásem a po kladném vyjádření dotčených odborů
Magistrátu města Frýdku-Místku, jsou výsadby realizovány. V roce 2017
bylo vysazeno celkem 263 stromů a 2 532 keřů. V roce 2018 bylo
vysazeno 210 stromů a 2 212 keřů. Cílem nových výsadeb je kromě
zlepšení životních podmínek ve městě také obnova a vytvoření
izolačních clon, kdy se stromy a keře vysazují podél cest a působí jako
filtr jemných částeček prachu v ovzduší. Četné výsadby jsou
implementovány do sídlišť, kde v betonových zástavbách ochlazují
vzduch, ovlivňují extrémní teploty a působí příznivě na psychiku
obyvatel. Výsadby jsou umísťovány také do parků především pro
zachování zelených relaxačních center.

Odpovědnost:

OŽPaZ

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 105

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

3.2.1 Vybudování obchvatu města

Název záměru:

Podpora výstavby obchvatu města

Komentář:

I díky činnosti a krokům města se v roce 2018 zahájila výstavba I. etapy
obchvatu města. Město poskytuje jak investorovi, tak i zhotoviteli
maximální součinnost. Zpráva o postupu výstavby ochvatu města je
čtvrtletně předkládána zastupitelstvu města.

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 106

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

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

Název záměru:

Výstavba skladu posypové soli

Komentář:

V roce 2016 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace, která
byla dokončena v roce 2017.

Vlastní výstavba je částečně dle této projektové dokumentace
komplikována nutnou přeložkou inženýrské sítě vedoucí přes
pozemky TS a. s. Vzhledem k řešení otázky užívání částí objektů v
místeckých kasárnách s vedením města stále také existuje možnost
využít pro účely skladu posypové soli i tyto prostory. Nově také
vedení společnosti TS a.s. vstoupilo do jednání s vedením města o
možnosti využití jiných pozemků ve vlastnictví města, na kterých by
případná stavba mohla být realizována. Tato investice bude také
součástí připravovaného strategického plánu dalšího rozvoje
společnosti TS a.s. na léta 2019 - 2022.

Odpovědnost:

TS a.s.

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Splněno částečně
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Vyhodnocení záměru č. 107

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.6 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže

Aktivita:

3.6.1 Čistota ovzduší

Název záměru:

Dotační program na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení
životního prostředí

Komentář:

Statutární město Frýdek-Místek každoročně vyhlašuje dotační
program na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí
(dále jen „dotační program SMFM“). Hlavním cílem finanční podpory
v rámci dotačního programu SMFM je realizace opatření vedoucích ke
zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce znečisťujících
látek, k úspoře energie, k rozvoji aktivit subjektů v oblasti životního
prostředí a k podpoře programů souvisejících s ekologickou výchovou,
vzděláváním a osvětou.
Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení
životního prostředí pro rok 2017“
Pro rok 2017 byla na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního
prostředí vynaložena částka ve výši 965,7 tis. Kč. V roce 2017 bylo
poskytnuto celkem osm dotací v celkové výši 517,8 tis. Kč na změnu
způsobu vytápění jako náhrady za vytápění pevnými palivy, tj. na
pořízení sedmi tepelných čerpadel a v jednom případě byly pořízeny
solární kolektory související se změnou způsobu vytápění nebo se
změnou způsobu ohřevu teplé vody. Dle podmínek dotačního programu
byla poskytnuta jedna dotace ve výši 30 tis. Kč na rozvoj aktivit
subjektů v oblasti životního prostředí a dvě dotace ve výši 30 tis. Kč
byly poskytnuty na podporu programů souvisejících s ekologickou
výchovou, vzděláváním a osvětou.
Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení
životního prostředí pro rok 2018“
Pro rok 2018 byla na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního
prostředí vynaložena částka ve výši 788 tis. Kč. V roce 2018 bylo
poskytnuto celkem jedenáct dotací v celkové výši 668 tis. Kč na změnu
způsobu vytápění jako náhrady za vytápění pevnými palivy, tj. na
pořízení devíti tepelných čerpadel a dvou plynových kondenzačních
kotlů. Dále byla poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč na zřízení domovní
čistírny odpadních vod jako náhradu za žumpu. Dle podmínek
dotačního programu byly poskytnuty dvě dotace ve výši 40 tis. Kč na
rozvoj aktivit subjektů v oblasti životního prostředí a dvě dotace ve výši
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30 tis. Kč byly poskytnuty na podporu programů souvisejících
s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.
Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení
životního prostředí pro rok 2019“
Na 116. schůzi Rady města Frýdku-Místku, která se konala dne 28. 6.
2018, byl schválen dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke
zlepšení životního prostředí pro rok 2019“. Pro rok 2019 byla v rozpočtu
vyčleněna částka ve výši 1 211,88 tis Kč. Pro zájemce o kotlíkové
dotace na výměnu starých neekologických kotlů zajišťuje od r. 2015
statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci se zástupci
Moravskoslezského kraje a Státního fondu životního prostředí
konzultační den ke kotlíkovým dotacím, k programu Nová zelená
úsporám a k programu Dešťovka. Konzultační dny jsou určeny pro
širokou veřejnost.

Odpovědnost:

OŽPaZ

Indikátor:

Zpráva

Cíl indikátoru:

Zpráva za období

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Plněno průběžně
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Vyhodnocení záměru č. 108

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita:

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

Název záměru:

Vliv modernizace záměru SŽDC na kvalitu dopravy ve městě

Komentář:

SMFM se účastní procesu přípravy záměru zdvoukolejnění trati.
Definitivní řešení zatím není ve všech detailech k dispozici, studie zatím
nemohla být zadána.

Odpovědnost:

OÚRaSŘ

Indikátor:

Studie

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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Vyhodnocení záměru č. 109

Tematická oblast:

3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí

Opatření:

3.4 Statická doprava ve městě

Aktivita:

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

Název záměru:

Vybudování parkoviště před židovským hřbitovem

Komentář:

V současné době probíhá příprava možné změny územního plánu
města ve smyslu určení ploch pro výstavbu hromadných garáží. Jednou
z ploch, o které se uvažuje, je i plocha naproti židovského hřbitova.

Byla ale opravena plocha přímo před židovským hřbitovem, která se
k parkování používá.

Odpovědnost:

ODaSH

Indikátor:

Počet akcí

Cíl indikátoru:

1

Stav plnění cíle:

0

Plnění ukazatele:

Nesplněno
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