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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 05.12.2011 byl projednán a schválen. Na základě vytvořeného SPRM vznikly prováděcí 

dokumenty ke strategickému plánu – Akční plán 2012–2014, Akční plán 2015–2016, Akční plán 

2017-2018 a Akční plán 2019-2020. Akční plány obsahují přehledy akcí, které město hodlá v daném 

časovém období realizovat. Akční plán 2019–2020 byl zastupitelstvem města schválen v červnu 

2019. 

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 2019–2020 jsou projekty, jejichž příprava nebo realizace byla plánována 

na období 2019-2020. 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. 

Akční plán 2019-2020 obsahuje 106 projektových záměrů. 

 

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 2019–2020 celkem 106 akcí zařazených v Akčním plánu.  
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Přehled obsahové části SPRM  uvádí následující tabulka. 

Tabulka č. 1:  Přehled oblastí, opatření a aktivit 

Oblast 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

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

Aktivita 1.1.2   Infrastruktura pro rozvoj školství 

Aktivita 1.1.3   Rozvoj spolupráce na všech stupních vzdělávací soustavy 

Aktivita 1.1.4   Zefektivnění sítě škol ve městě 

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

Aktivita 1.2.1   
Rozvoj multifunkčního volnočasového areálu „Olešná“ (ubytovací, stravovací 

kapacity, doprava a technická infrastruktura) 

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

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

adventure golf, outdoor fitness) 

Aktivita 1.2.4   Podpora rozvoje vodních sportů na přehradě Olešná 

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

Opatření 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita 1.3.1   Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě  

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

park) 

Aktivita 1.3.3   Rekonstrukce budov pro volný čas 

Aktivita 1.3.4   Rozvoj cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy) 

Aktivita 1.3.5   Výstavba multifunkční a sportovní haly Polárka 

Aktivita 1.3.6   Podpora spolkové a klubové činnosti 

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

kultury 

Opatření 1.4 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 

Aktivita 1.4.1   Podpora kulturních akcí ve městě 

Aktivita 1.4.2   Přebudování kina Petra Bezruče na kulturní scénu  

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

produkci) 

Aktivita 1.4.4   Vybudování stálé divadelní scény  

Aktivita 1.4.5   Pořízení mobilního městského pódia 

Aktivita 1.4.6   Rekonstrukce Národního domu 

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

kultury 

Opatření 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita 1.5.1   Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě 

Aktivita 1.5.2   Vytvoření marketingové značky statutárního města Frýdku-Místku 

Aktivita 1.5.3   Podpora mediálního obrazu města 

Aktivita 1.5.4   Zvýšení potenciálu využití areálu frýdeckého zámku a okolí 

Aktivita 1.5.5   Využití potenciálu umístění areálu „Olešná“ 
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Aktivita 1.5.6   
Podpora spolupráce s Moravskoslezským krajem v oblasti propagace cestovního 

ruchu 

Aktivita 1.5.7   Vytvoření atraktivních center ve městě 

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

kultury 

Oblast 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

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

Aktivita 2.1.2   Podpora potřebných sociálních služeb 

Aktivita 2.1.3   Zvyšování kvality sociálních služeb 

Aktivita 2.1.4   Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 

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

souvisejících aktivit 

Opatření 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče 

Aktivita 2.2.1   Podpora a rozvoj zdravotní, následné a dlouhodobé péče 

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

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

způsobu života  

Opatření 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

Aktivita 2.3.1   Rozvoj programů prevence kriminality 

Aktivita 2.3.2   
Podpora a rozvoj programů prevence užívání návykových látek včetně podpory 

zdravého způsobu života bez drog, tabákových výrobků a alkoholu 

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

Aktivita 2.3.4   Pokrytí rizikových lokalit a míst městským kamerovým systémem  

Aktivita 2.3.5   Rozvoj pultu centrální ochrany 

Oblast 3 
Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní 
prostředí 

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

Aktivita 3.1.1   Podpora rozvoje brownfields ve městě  

Aktivita 3.1.2   Systematizace a optimalizace poplatkové povinnosti podnikatelských subjektů  

Aktivita 3.1.3   Zkvalitnění služeb magistrátu města 

Aktivita 3.1.4   Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru 

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

Aktivita 3.1.6   Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

Aktivita 3.1.7   Infrastruktura pro bydlení 

Opatření 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita 3.2.1   Vybudování obchvatu města 

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

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

Aktivita 3.2.4   Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a chodnících 

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

a mostních objektů 



 
 
 
 

6 
 

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

Opatření 3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města 

Aktivita 3.3.1   Obnova vozidel pro městskou a příměstskou dopravu 

Aktivita 3.3.2   Zavedení moderního elektronického dopravně-informačního systému pro cestující 

Aktivita 3.3.3   Zavedení integrovaného dopravního systému FM a okolí  

Aktivita 3.3.4   Analýza a případná podpora vzniku městského dopravního podniku  

Opatření 3.4 Statická doprava ve městě  

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

Aktivita 3.4.2   Řešení statické dopravy  

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

Opatření 3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury  

Aktivita 3.5.1   Vybudování metropolitní sítě 

Aktivita 3.5.2   Dobudování kanalizace ve městě vč. okrajových částí 

Aktivita 3.5.3   Systém monitoringu vodních toků 

Opatření 3.6 Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže  

Aktivita 3.6.1   Čistota ovzduší 

Aktivita 3.6.2   Snižování hlukové zátěže  

Opatření 3.7 Veřejná zeleň ve městě 

Aktivita 3.7.1   Podpora regenerace veřejné zeleně 

Aktivita 3.7.2   Podpora vzniku regenerační zóny 

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

Opatření 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita 3.8.1   Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství  

Aktivita 3.8.2   Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve městě 

Aktivita 3.8.3   Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě  

Opatření 3.9 Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze 

Aktivita 3.9.1   Podpora chráněného a asistovaného zaměstnávání 

Aktivita 3.9.2   Podpora podnikatelských subjektů vytvářející nové pracovní příležitosti  

Aktivita 3.9.3   Podpora programů pracovní rehabilitace a vzdělávání 

Aktivita 3.9.4   
Systémové zapojování osob ohrožených sociální exkluzí do realizace cílů a opatření 

strategie Frýdku-Místku 

Aktivita 3.9.5   Podpora politiky zaměstnanosti 
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3 Vyhodnocení akčního plánu 

Jednotlivým opatřením SPRM, resp. konkrétním záměrům Akčního plánu, bylo přiřazeno slovní 

hodnocení, které odráží míru naplnění záměru. Podklady o postupu plnění byly získány z dotčených 

odborů a městem zřízených a založených organizací, do jejichž gesce daná akce náleží. 

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

 

Tabulka: Hodnotící škála a její barevné označení 

Míra plnění Popis 

Splněno Přiřazeno záměrům, které měly charakter jednorázového plnění a byly 
do konce roku 2020 splněny. 

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

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

Nesplněno 
Hodnocení záměrů, jejichž cíl nebyl naplněn. 

 

Graf: Míra plnění záměrů akčního plánu  

 

 

Ke konci roku 2020 lze ze 106 záměrů 52 % označit jako splněno, příp. plněno průběžně. 

20 % bylo do konce sledovaného období splněno částečně a 28 % bylo klasifikováno jako 

nesplněno.  

52%

20%

28%

splněno / plněno průběžně splněno částečně nesplněno
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Číslo Název Číslo opatření 
Gesční 

příslušnost 
Indikátor Plnění 

1 ZŠ F-M, ČSA 570 – bezbariérová škola 1.1.2 OŠKMaT Počet akcí Splněno 

2 Rozvoj polytechnického vzdělávání ve školách, robotika 1.1.1 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

3 Podpora rozvoje technického vzdělávání 1.1.1 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

4 

 
Zvyšování úrovně ve vzdělávání, modernizace multimediálních, 

odborných učeben základních škol. Podpora vzniku multifunkčních 

heren a výtvarných dílen v MŠ a ŠD. 

1.1.1 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

5 
Úspory energie ve veřejných budovách -  ZŠ národního umělce 

Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454  
1.1.2 OŠKMaT Počet akcí Splněno částečně 

6 Stavební úpravy areálu ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1700 1.1.2 OŠKMaT Počet akcí  Splněno částečně 

7 Obnova zahrad MŠ 1.1.2 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

8 Veřejná sportoviště a workoutové aktivity 1.3.1 OŠKMaT, IO 
Počet 

rekonstruovaných/vybudovaných 
hřišť 

Splněno 

9 Podpora sportu 1.3.6 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

10 
Podpora spolků pracujících v oblasti volnočasových aktivit dětí a 

mládeže 
1.3.6 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

11 Podpora kulturních akcí 1.4.1 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

12 Vznik slunících ploch u Ostravice 1.3.3 IO, OŠKMaT Počet akcí Nesplněno 

13 Obnovení činnosti pobočky městské knihovny ve Skalici 1.3.3 
OŠKMaT, 

OSOM 
Zpráva Splněno 

14 Festival čtení 1.4.1 OŠKMaT Zpráva Splněno 
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15 Podpora provozu Faunaparku 1.3.2 OŽPaZ Zpráva Plněno průběžně 

16 
Budování nových dětských hřišť, rekonstrukce stávajících dětských 

hřišť, oplocení  
1.3.1 IO, OŽPaZ Počet akcí  Splněno 

17 Kino P. Bezruče - odstranění spojovacího krčku 1.4.2 IO Počet akcí  Splněno 

18 Rekonstrukce Městské knihovny FM – Místek 1.3.3 IO Počet akcí  Splněno 

19 Rekonstrukce budovy Národního domu 1.4.6 IO Počet akcí  Splněno částečně 

20 Rekonstrukce a renovace škol a školek 1.1.2 IO Počet akcí  Splněno částečně 

21 Skatepark ve Frýdku-Místku 1.3.2 IO Řešená plocha v m²  Splněno 

22 Tělocvičny u základních škol 1.1.2 IO Počet akcí  Splněno částečně 

23 Volnočasový areál ve Frýdku-Místku 1.3.2 IO Počet akcí  Splněno částečně 

24 Frýdek-Místek na kole 1.3.4 TIC Zpráva Splněno 

25 Frýdek-Místek plný chutí a Beskydské rekordy 1.4.1 TIC Zpráva Splněno 

26 Mobilní informační servis 1.5.3 TIC Zpráva Splněno 

27 Adventní a velikonoční městečko 1.4.1 
ŽÚ, Kultura F-

M 
Zpráva Splněno 

28 Masopustní jarmark  1.4.1 ŽÚ Zpráva Splněno 

29 Informační systém ve městě  1.5.1  OÚRaSŘ  Zpráva Nesplněno 

30 Jednotný vizuální styl města a jeho organizací 1.5.2 OÚRaSŘ  Zpráva Plněno průběžně 

31 Oprava bazénu u ZŠ J. z Poděbrad 1.1.2 IO Počet akcí Splněno 

32 Rekonstrukce TIC Frýdek-Místek 1.5 OSOM Počet akcí Nesplněno 
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33 Rekonstrukce foyeru Nové scény Vlast 1.4 OŠKMaT Počet akcí Nesplněno 

34 Redigitalizace kina Nová scéna Vlast 1.4 OŠKMaT Počet akcí Nesplněno 

35 Rekonstrukce Nové scény Vlast 1.4 OŠKMaT Počet akcí Splněno částečně 

36 
Zpracování koncepce sociálního bydlení SMFM na období 2020 – 

2025 a její aplikace 
2.1.1 OSS Počet dokumentů Splněno 

37 
Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou demenci 

a jinými typy demence 
2.1.1 OSS Počet lůžek Nesplněno 

38 Domov pro seniory 2.1.1 OSS Počet lůžek Nesplněno 

39 Projekty prevence bezdomovectví 2.1.1 OSS Zpráva Splněno 

40 Navýšit kapacitu odlehčovací služby  2.1.2 OSS Zpráva Nesplněno 

41 
Přestěhování služeb sociální prevence – krizové bydlení BETHEL do 

nových prostor  
2.1.2 OSS Zpráva Nesplněno 

42 Chráněné bydlení pro osoby s psychickým onemocněním  2.1.1 OSS Zpráva Nesplněno 

43 Úprava zahrady v ŽIRAFĚ – Integrované centrum FM, p. o. 2.1.2 IO Zpráva Nesplněno 

44 Rekonstrukce, přístavba a modernizace denního stacionáře 2.1.2 OSS Počet akcí Nesplněno 

45 Den pro seniory  2.1.4 OSS Zpráva Splněno 

46 
Tvorba informačního systému o jednotlivých sociálních službách 

prostřednictvím webových stránek SMFM 
2.1.5 OSS Zpráva Splněno 

47 Centrum duševního zdraví  2.2.1 OSS Zpráva Splněno 

48 
Vznik ordinace praktického lékaře pro osoby, které mají omezený 

přístup ke zdravotní péči  
2.2.1 OSS Zpráva Nesplněno 
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49 
Projekty na podporu dalších služeb v pobytových zařízeních - 
Stavební úpravy za účelem rozšíření kapacity Domu pokojného stáří   

2.1.1 OSS Zpráva Nesplněno 

50 Rozšíření kapacity denního stacionáře Domovinka 2.1.2 OSS                              Počet akcí Nesplněno 

51 Centrum aktivních seniorů 2.1.4 IO Počet akcí  Splněno 

52 Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. Střelniční 2.3 IO Počet akcí  Splněno částečně 

53 Rozvoj programů prevence kriminality 2.3.1 MP Zpráva Plněno průběžně 

54 Centrální klimatizace budovy Hospice Frýdek-Místek 2.2.1 IO Počet akcí Splněno 

55 Sídlo městské policie 2.3 IO Počet akcí Splněno částečně 

56 Domov pro seniory F-M - vybudování společenských prostor 2.1.3 IO Počet akcí Splněno 

57 Obnova městského mobiliáře 3.1.6 
OŽPaZ, 

ODaSH, OSOM 
Zpráva Plněno průběžně 

58 Rekonstrukce prostranství ve Skalici 3.1.6 ODaSH Regenerovaná plocha(m2) Nesplněno 

59 Průjezdnost města 3.2.2 ODaSH Počet řešených křižovatek Splněno 

60 Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů 3.2.3 ODaSH Délka cyklostezek (km) Splněno 

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

komunikací (km) 
Splněno částečně 

62 Doplnění drobného mobiliáře u cyklostezek a cyklotras 3.2.3 ODaSH Zpráva Splněno 

63 Výstavba parkovacích míst 3.4.3 ODaSH Počet akcí Splněno částečně 

64 
Instalace informačních tabulí na vybrané zastávky městské 

hromadné dopravy 
3.3.2 ODaSH Zpráva Nesplněno 
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65 Údržba městských hřbitovů 3.1.6 OŽPaZ Zpráva  Plněno průběžně 

66 Podpora čistého ovzduší ve statutárním městě Frýdek-Místek 3.6.1 OŽPaZ Zpráva  Plněno průběžně 

67 Podpora regenerace veřejné zeleně 3.7.1 OŽPaZ Zpráva  Plněno průběžně 

68 Den Země 3.7.3 OŽPaZ Zpráva Plněno průběžně 

69 Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta 3.7.3 OŽPaZ Zpráva Plněno průběžně 

70 Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství 3.8.2 OŽPaZ Zpráva Plněno průběžně 

71 Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě 3.8.3 OŽPaZ Zpráva Plněno průběžně 

72 Rozšíření metropolitní sítě 3.5.1 ODaSH Zpráva Plněno průběžně 

73 Vybudování točny autobusů ve Skalici  3.2.2 ODaSH Počet akcí Nesplněno 

74 Oprava autobusových zálivů ul. Lískovecká 3.2.2 ODaSH Počet akcí Splněno 

75 Odstranění zanedbanosti bytového fondu ve vlastnictví SMFM 3.1.7 OSOM Zpráva Plněno průběžně 

76 Beskydské farmářské trhy 3.1.4 ŽÚ Zpráva Splněno 

77 Fórum - Setkání vedení města s podnikateli 3.1.4 
ŽÚ, OÚRaSŘ v 

součinnosti s KÚ 
MSK 

Zpráva Nesplněno 

78 Řemeslo má zlaté dno 3.9.5 ŽÚ Zpráva Splněno 

79 Cyklostezka Olešná - Palkovice 3.2.3 IO km  Nesplněno 

80 
Vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího MHD ve Frýdku-

Místku 
3.3.4 IO Počet akcí  Splněno částečně 

81 Rekonstrukce Památníku osvobození - holubice 3.1.6 IO Počet akcí  Nesplněno 

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

3.2.5 IO Počet akcí  Nesplněno 
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83 Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem 3.2.5 IO Počet akcí  Splněno 

84 Odkanalizování místních částí Frýdku-Místku 3.5.2 IO Zpráva Splněno částečně 

85 Oprava mostu M-7 (tzv. Rubikova křižovatka) 3.2.5 IO Počet akcí  Splněno 

86 Rekonstrukce a výstavba chodníků na veřejných pohřebištích 3.1.6 IO Zastavěná plocha  Splněno 

87 Revitalizace sídliště Riviéra 3.1.6 IO Řešená plocha  Splněno částečně 

88 Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku 3.1.6 IO Řešená plocha  (I. etapa) Splněno částečně 

89 Stavby vyvolané výstavbou obchvatu 3.2.1 IO Počet akcí  Splněno částečně 

90 Úspory energie v bytových domech 3.1.7 IO Počet akcí Nesplněno 

91 Úspory energie ve veřejných budovách 3.1.7 IO Počet akcí Splněno částečně 

92 Výstavba vodovodních řadů  3.5 IO Počet akcí Splněno 

93 Příjezdová komunikace k hospici 3.2.2 ODaSH Počet akcí Nesplněno 

94 Provoz sdílených kol  3.2.3 OÚRaSŘ  Zpráva Plněno průběžně 

95 Elektronizace veřejné správy, posílení IT infrastruktury 3.1.3 OIT Zpráva Splněno částečně 

96 Podpora pořízení hybridních automobilů 3.2 OÚRaSŘ  Zpráva Plněno průběžně 

97 Technické zázemí pro Arboretum 3.7 IO Počet akcí Nesplněno 

98 Opravy bytových domů 3.1.7 IO Počet akcí Nesplněno 

99 
Odvodnění části Místek - Bahno - odstranění protipovodňového 

opatření 
3.5 IO Počet akcí Nesplněno 

100 Rekonstrukce bytových jader Penzionu pro seniory 3.1.7 IO Počet akcí Splněno částečně 
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101 
Dostupné bydlení pro nízkopříjmové rodiny s dětmi a rodiče 
samoživitele 

3.1.7 OSOM Zpráva Nesplněno 

102 Dostupné bydlení pro seniory 3.1.7 OSOM Zpráva Nesplněno 

103 
Rekonstrukce dostupných bezbariérových bytů pro osoby se 

zdravotním postižením  
3.1.7 OSOM Zpráva Splněno částečně 

104 Výměna oken v domech zvláštního určení  3.1.7 OSOM Zpráva Splněno částečně 

105 Rekonstrukce Hotelu Centrum 3.1.7 IO Zpráva Nesplněno 

106 Tvorba a aktualizace strategických dokumentů města 3.1.3 
podle typu 
dokumentu 

Zpráva Plněno průběžně 
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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.  

Ke konci roku 2020 lze ze 106 záměrů 52 % označit jako splněno, příp. plněno průběžně. 

20 % bylo do konce sledovaného období splněno částečně a 28 % 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:  ZŠ F-M, ČSA 570 – bezbariérová škola 

 

Komentář: V roce 2020 byl v budově Základní školy Frýdek-Místek, ČSA 570 

vybudován bezbariérový výtah.  

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1 

 

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: 1.1.1 Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních 

zařízeních 

 

Název záměru:   Rozvoj polytechnického vzdělávání ve školách, robotika  

 

Komentář: Oblast robotiky je realizována prostřednictvím Střediska volného času 

Klíč, příspěvková organizace.  

  V roce 2020 SVČ Klíč nabídlo základním školám ve Frýdku-Místku 

založení polytechnických kroužků - legorobotiky. Byli vyškoleni zájemci 

z řad pedagogů ZŠ. Součástí nabídky spolupráce mezi SVČ Klíč a 

školami je i metodická pomoc při zavádění polytechnických aktivit do 

výuky a dodání stavebnic Lego Mindstorms EV3 na ZŠ.  Administrace 

kroužků bude v gesci SVČ Klíč. Vzhledem k epidemiologické situaci byla 

realizace přesunuta do roku 2021. 

  V roce 2020 SVČ Klíč zpracovalo v rámci programu „Odborné, kariérové 

a polytechnické vzdělávání v MSK“ projekt na vznik Polytechnického 

centra, jehož obsahem je i založení Technických klubů ve 

spolupracujících školách ve městě. Projekt byl schválen a bude 

realizován v roce 2021.  

 V rámci projektu "Budování kapacit II" podpořeného z Operačního 

programu „Výzkum, vývoj, vzdělávání“, do kterého je SVČ Klíč zapojeno 

jako spolupracující subjekt se Střední školou řemesel byla dokončena 

tvorba výukového programu „Technika – Robotika a elektrotechnika“ 

pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a žáky SŠ. Jedná se o představení robotiky, 

elektrotechniky, programování Arduino, práce na CNC strojích a 3D 

tiskárnách. Celkově vznikly 3 výukové programy, a to pro žáky 1. stupně 

ZŠ, žáky 2. stupně ZŠ a žáky středních škol. Výukové programy byly 

prakticky ověřeny na žácích škol a jsou připraveny k realizování. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 3 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

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

zařízeních 

 

Název záměru:   Podpora rozvoje technického vzdělávání  

 

Komentář: V roce 2020 SVČ Klíč zpracovalo v rámci programu „Odborné, kariérové 

a polytechnické vzdělávání v MSK“ projekt na vznik Polytechnického 

centra, jehož obsahem je i založení Technických klubů ve 

spolupracujících školách ve městě. Projekt byl schválen a bude 

realizován v roce 2021.  

  

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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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: 1.1.1 Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních 

zařízeních 

 

Název záměru:   Zvyšování úrovně ve vzdělávání, modernizace 

multimediálních, odborných učeben základních škol. Podpora 

vzniku multifunkčních heren a výtvarných dílen v MŠ a ŠD. 

 

Komentář: SMFM podporuje projekty základních a mateřských škol na modernizaci 

odborných učeben a multifukčních heren a dílen formou zajištění 

spolufinancování projektů podávaných a realizovaných příspěvkovými 

organizacemi. V roce 2019 byl realizován projekt „Škola pro všechny 

II.“ předkladatele ZŠ nár. umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek.  

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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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:   Úspory energie ve veřejných budovách -  ZŠ národního umělce 

Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 

 

Komentář: V roce 2020 byla uzavřená smlouva na zpracování projektové 

dokumentace a byla zahájená projektová příprava.    

 

Odpovědnost: OŠKMaT, IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 6 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě 

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

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

 

Komentář: V roce 2020 bylo zahájena rekonstrukce oplocení areálu ZŠ, kdy bylo 

rekonstruováno oplocení ze strany ul. 28. října.  

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 3 

Stav plnění cíle:  1   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 7 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě 

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

 

Název záměru:   Obnova zahrad MŠ  

 

Komentář: Probíhají průběžné opravy areálů MŠ. MŠ obnovují vybavení zahrad 

jak z vlastních provozních prostředků, tak se zapojují do vyhlášených 

dotačních programů. V roce 2019 byla v areálu MŠ v Lískovci 

provedena celková rekonstrukce hospodářské budovy vč. venkovní 

učebny a terasy. V roce 2020 byly provedeny opravy zpevněných ploch 

v zahradách MŠ Beruška a MŠ Naděje, K Hájku. Dále v roce 2020 

proběhla rekonstrukce venkovních teras MŠ Olbrachtova. V roce 2020 

se zapojily tři mateřské školy do dotačního programu na vybudování 

přírodních zahrad, které budou realizovány v roce 2021. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 8 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 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: Probíhá průběžná údržba veřejných sportovišť na území města. 

 V roce 2020 bylo vybudováno workoutové hřiště v areálu ZŠ Jiřího 

z Poděbrad,  discgolfové hřiště v Sadech Bedřicha Smetany a Fitpark 

pro seniory v Sadech Svobody. 

 V roce 2020 byla provedena celková rekonstrukce sportoviště na ul. F. 

Čejky. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet rekonstruovaných/vybudovaných hřišť 

Cíl indikátoru: 3 

Stav plnění cíle:  4   

 

Plnění ukazatele: Splněno 

 



 
 
 
 

24 
 

Vyhodnocení záměru č. 9 

 

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 sportu  

 

Komentář: SMFM dlouhodobě finančně podporuje sportovních kluby, zejména ty, 

které dosahují významnějších výsledků (postup do vyšších soutěží).  

 Mládežnický sport a dotační program: Děti a mládež jsou podporovány 

prostřednictvím Mládežnického sportu ve sportovních klubech hokeje, 

fotbalu, házené, volejbalu, basketbalu, atletiky, šachu, florbalu, tenisu. 

Do Mládežnického sportu jsou zařazené významné sportovní kluby s 

dlouholetou tradicí, širokou sportovní základnou a dlouhodobě 

dosahující významných úspěchů. Z Mládežnického sportu se 

podporuje rovněž činnost kroužků na základních školách, jejichž cílem 

je přivádět děti k pohybovým aktivitám. Z dotačního programu "Podpora 

a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek" je podporována sportovní 

činnost pro děti a mládež i v menších sportovních klubech. 

 V roce 2019 město podpořilo sportovní kluby ve městě v celkové výši 

cca 45 mil. Kč. Z toho byl Mládežnický sport podpořen cca 31 mil. Kč a 

dotační program "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek" byl 

podpořen 1,9 mil. Kč.  

 V roce 2020 město podpořilo sportovní kluby ve městě v celkové výši 

cca 46,5 mil. Kč. Z toho byl Mládežnický sport podpořen cca 32,4 mil. 

Kč a dotační program "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-

Místek" byl podpořen 1,9 mil. Kč. 

  

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 10 

 

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 spolků pracujících v oblasti volnočasových aktivit dětí 

a mládeže 

 

Komentář: Podpora spolků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových 

aktivit z dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání a 

zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek" ve výši 800 tis. Kč/rok. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně  
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Vyhodnocení záměru č. 11 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

Aktivita: 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě 

 

Název záměru:   Podpora kulturních akcí 

 

Komentář: Na podporu činnosti kulturních subjektů (akce a jejich činnost) 

vyčleňuje SMFM cca 5,0 mil Kč (např. na Mezinárodní folklorní festival 

cca 1 mil. Kč, Sweeetsen fest aFM City fest cca 1,5 mil., Muzikantské 

žně, SHF, Souznění aj.). V roce 2020 byla řada kulturních akcí zrušena 

z důvodu coronaviru. 

Dotační program Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-

Místek byl v letech 2019-2020 ve výši 1,4 mil. Kč. Opět z důvodu 

coronaviru se řada akcí nekonala. 

Podpora kulturních akcí probíhá rovněž prostřednictvím činnosti 

Národního domu Frýdek-Místek, příspěvková organizace, který za 

podpory SMFM realizuje kulturní akce na území města a zajišťuje jejich 

propagaci prostřednictvím portálu kulturafm. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 

 

 



 
 
 
 

27 
 

Vyhodnocení záměru č. 12 

 

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: V letech 2019 a 2020 proběhlo jednání k dopřesnění záměru a jeho 

umístění se správcem toku Ostravice, kterým je Povodí Odry, státní 

podnik a bylo konzultováno architektonické řešení. 

 

 

Odpovědnost: IO, OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0  

   

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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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: 1.3.3 Rekonstrukce budov pro volný čas 

 

Název záměru:   Obnovení činnosti pobočky městské knihovny ve Skalici  

 

Komentář: OSOM: Oprava prostor knihovny, v rámci akce „Č.p. 61 Skalice – 

obnova kulturního domu po požáru“, byla dokončena a předána 

10.10.2019. Předmětem veřejné zakázky byla oprava elektroinstalace, 

výměna zařízení – kuchyňská linka, WC, umyvadla apod., nové omítky, 

výmalba, nové podlahy. 

  

OŠKMaT: K obnovení plné činnosti pobočky městské knihovny ve 

Skalici došlo v květnu. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT, OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  Splněno 

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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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: OŠKMaT: Knihovna FM pravidelně vyhlašuje v listopadu Festival čtení. 

V roce 2019 proběhl 3. ročník ve dnech 4. - 9. 11. 2019.  V roce 2020 

Festival čtení z důvodu pandemie neproběhl. 

Do akce se zapojují školy, jednotlivci, i další instituce. V samotné 

knihovně pak probíhají akce pro školy i veřejnost. Po ukončení ročníku 

je dokumentace o jednotlivých aktivitách zpracována do menších 

fotopanelů a výstava probíhá v knihovně, popř. je zaslaná do 

jednotlivých škol či institucí. Festival má své webové stránky 

http://festivalcteni.knihovnafm.cz/festivalcteni/. 

Z akcí pořádaných knihovnou je možné zmínit: Listování Lukáše 

Hejlíka, besedy se spisovateli (Lenka Rožnovská, Klára Smolíková ...), 

Tiskařská dílna studia Bez kliky, autorská čtení regionálních umělců ... 

 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 15 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.2 Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, 

baseballové hřiště, bike park) 

 

Název záměru:   Podpora provozu 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, nově se sídlem Na Příkopě 1221, 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 navazuje na historii 

zooparku ve Frýdku-Místku, záměrem je vybudovat zde klidovou 

parkovou zónu  

s lavičkami, přírodním dětským hřištěm, malou kontaktní dětskou zoo  

s převážně domácími zvířaty; edukačním centrem se zaměřením na 

přírodu, ochranu přírody a ekologii; účelem 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 4. zasedání 

konaném dne 06.03.2019 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace ve výši 200 000 Kč, a to výhradně na úhradu nákladů na provoz 

Faunaparku pro rok 2019; dále Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

rozhodlo na svém  

8. zasedání konaném dne 04.03.2020 o uzavření smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace ve výši 200 000 Kč, a to výhradně na úhradu 

nákladů  

na provoz Faunaparku pro rok 2020.  

 Podmínkou řádného uzavření dotačních smluv v letech 2019-2020 bylo 

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 
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Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

Stav plnění cíle:    

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 16 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

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

 

Název záměru:   Budování nových dětských hřišť, rekonstrukce stávajících 

dětských hřišť, oplocení 

 

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek za sledované období vybudovalo nová 

dětská hřiště nebo zrekonstruovalo stávající dětská hřiště:  

 2019 - Obnova kolotoče „Hříbek“ v Puškinově parku a rekonstrukce  

           dětského hřiště  

  2019 - Rekonstrukce dětského hřiště v Sadech Bedřicha Smetany  

       2020 – Nové dětské hřiště Kolaříkovo, ul. Vrchlického včetně oplocení 

       2020 - Nové dětské hřiště v Lískovci včetně oplocení 

 2020 - Nové dětské hřiště na ulici Lískovecká včetně oplocení 

        

Statutární město Frýdek-Místek v roce 2019 oplotilo tato stávající 

dětská hřiště: 

- Sídliště Spořilov, ul. Malý Koloredov  

- Janáčkův park  

- Sídliště Bezručovo, ul. Komenského u 4. ZŠ 

- Nová Osada 

 

 

Odpovědnost: IO, OŽPaZ 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 3 

Stav plnění cíle:  9 

  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 17 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

Aktivita: 1.4.2 Přebudování kina Petra Bezruče na kulturní scénu 

  

 

Název záměru:   Kino P. Bezruče - odstranění spojovacího krčku 

 

Komentář: Záměr byl realizován  

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1 

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 18 

 

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 

 

Komentář: V roce 2020 byla dokončena projektová dokumentace a byla zahájena 

rekonstrukce. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1 

 

Plnění ukazatele: Splněno (na období 2019-2020 byla plánována příprava a zahájení 

realizace) 
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Vyhodnocení záměru č. 19 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

Aktivita: 1.4.6 Rekonstrukce Národního domu 

 

Název záměru:   Rekonstrukce budovy Národního domu 

 

Komentář: V roce 2019 byl realizován záměr s názvem „Rekonstrukce budovy 

Národního domu - dřevěné konstrukce stropu a střechy“. 

 V roce 2020 byla zahájena projektová příprava s názvem „Rekonstrukce 

budovy Národního domu“. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

  

  

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 20 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě  

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství  

 

Název záměru:   Rekonstrukce a renovace škol a školek  

 

Komentář: V roce 2020 byl realizován záměr s názvem „Dokončení rekonstrukce 

elektroinstalace ZŠ F-M, J. z Poděbrad“. Záměr ZŠ Olbrachtova 1421 

byl zrealizován. 

 V roce 2020 byla zahájena akce s názvem „ZŠ a MŠ Skalice 192 - 

hydroizolace spodní stavby“. Realizace zateplení budovy a osazení 

vzduchotechnických jednotek do učeben však bylo přesunuto do roku 

2022. 

 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 3 

Stav plnění cíle:  2 

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 21 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.2 Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, 

baseballové hřiště, bike park) 

 

Název záměru:   Skatepark ve Frýdku-Místku 

 

Komentář: Záměr byl realizován 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Řešená plocha v m2 

Cíl indikátoru: 1885,5 m2 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 22 

 

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:   Tělocvičny u základních škol 

 

Komentář: V období 2019 - 2020 byla zpracována projektová dokumentace 

k záměru s názvem „ZŠ F-M, Pionýrů 400 - přístavba tělocvičny a bylo 

zahájeno zpracování PD k akcím s názvem „ZŠ a MŠ F-M, Chlebovice – 

tělocvična“ a „ZŠ F-M, J. Čapka 2555 – tělocvična“. 

 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 2 

Stav plnění cíle:   

  

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 23 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.2 Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, 

baseballové hřiště, bike park) 

 

Název záměru:   Volnočasový areál ve Frýdku-Místku 

 

Komentář: Je zpracována projektová dokumentace, realizace byla odložena na rok 

2022. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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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: 1.3.4 Rozvoj cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy) 

 

Název záměru:   Frýdek-Místek na kole  

 

Komentář: Cílem akce 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. 

 Vzhledem ke koronavirovým opatřením byl ročník 2020 přesunut na 

termín 15. 5. 2021. Na původní termín byla vytvořena facebooková 

výzva s názvem „Přijmi výzvu a vyraz 23. 5. 2020 na kolo“, kdy se mohli 

vydat cyklisté na výlet a ze zaslaných fotografií pak byl vylosován 

výherce, který obdržel rodinné vstupné do Adventure Golfu na Olešné.   

 

Odpovědnost: TIC 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno  
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Vyhodnocení záměru č. 25 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

Aktivita: 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě 

 

Název záměru:   Frýdek-Místek plný chutí a Beskydské rekordy 

 

Komentář: Cílem je vždy uspořádat akci, která podpoří nabídku kulturního života 

ve městě, podpoří kulturní povědomí o městě Frýdek-Místek v médiích 

a mezi návštěvníky. Vzhledem k situaci s koronavirovou nákazou byl 

ročník 2020 přesunut na 21. 8. 2021.  

 Místo této akce se podařilo poprvé uspořádat komornější akci s názvem 

Týden plný chutí ve Frýdku-Místu, která by v dalších letech měla být 

předskokanem gastrofestivalu. Do této akce se mohly zapojit všechny 

restaurace na území Frýdku-Místku, které díky této akci získaly 

marketingovou podporu ze strany pořadatele.  

 Do nultého ročníku projektu Týdne plného chutí ve Frýdku≈Místku se z 

oslovených 52 zapojilo celkem 12 restaurací. Cílem bylo vyvolat zájem 

veřejnosti o zdejší restaurace a podpořit jejich návštěvnost. Každá 

restaurace na týden od 7. do 16. srpna 2020 připravila speciální menu, 

které mohli návštěvnici hodnotit včetně své spokojenosti se službami 

restaurace. Celkovým vítězem se stala italská žánrová restaurace  

La Baracca, která se může pyšnit titulem Nejchutnější menu FM 2020. 

 

 

Odpovědnost: TIC 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno  
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Vyhodnocení záměru č. 26 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.3 Podpora mediálního obrazu města 

 

Název záměru:  Mobilní informační servis 

 

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.  

Mobilní informační servis probíhá třemi způsoby – výjezdy na kole (po 

městě F-M), pěší výjezdy do Beskyd (procházení turisticky významných 

tras) a stacionární oslovení v Beskydech (využívá se propagační stan, 

který je postaven na turisticky atraktivních místech). 

V roce 2020 bylo tímto způsobem osloveno přes 500 turistů a místních 

obyvatel. 

 

  

Odpovědnost: TIC 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno  
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Vyhodnocení záměru č. 27 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

Aktivita: 1.4.1 Podpora kulturních akcí ve městě 

 

Název záměru:   Adventní a velikonoční městečko 

 

Komentář: Vánoční trhy byly realizovány během prosince 2019. V rámci adventní 

výzdoby byly na územní města rozmístění 3 světelní andělé. Zároveň 

proběhla soutěž o „Sváteční vánočku“. 

 V roce 2020 se trhy nekonaly v důsledku vládních opatření související 

s Covid-19. Byly rozmístěny „pasivní“ prvky (betlém, sněhuláci, světelní 

andělé a světelné koule) a byly zajištěna výzdoba 3 kašen.  

 

Odpovědnost: ŽÚ, Kultura F-M 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno  
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Vyhodnocení záměru č. 28 

 

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 

 

Komentář: Jarmark byl realizován a v únoru 2020 s rozšířeným programem, který 

zahrnoval i zabijačku. V roce 2019 proběhla soutěž o nejchutnější koláč, 

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: Splněno  
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Vyhodnocení záměru č. 29 

 

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:   Informační systém ve městě 

 

Komentář: Záměr byl odložen z důvodu úspor, byla upřednostněna implementace 

jednotného vizuálního stylu města (záměr č. 30). 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 

 

 

 



 
 
 
 

46 
 

Vyhodnocení záměru č. 30 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.2 Vytvoření marketingové značky statutárního města Frýdku-Místku 

 

Název záměru:   Jednotný vizuální styl města a jeho organizací 

 

Komentář: Jednotný vizuální styl města byl průběžně dále implementován, ve 

sledovaném období např. šablony dopisů MMFM, stojany na kola, polep 

aut Městské policie, loga na webech a vstupech do budov příspěvkových 

organizací, Centrum aktivních seniorů, skatepark, Rubikova křižovatka, 

polep autobusů, polep autobusových zastávek, výloha archivu Radniční 

10, propagační předměty. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Zpráva  

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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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:   Oprava bazénu u ZŠ J. z Poděbrad 

 

Komentář: Záměr byl realizován 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1 

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 32 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

 

Název záměru:   Rekonstrukce TIC Frýdek-Místek  

 

Komentář: V zásobníku OSOMU jsou tyto akce vedeny pod názvem: „Č.p. 6. nám. 

Svobody – stavební úpravy TIC“ a „Č.p. 1257, Zámecké náměstí – 

stavební úpravy TIC“ 

 Akce nebyla vyhodnocena vedením města jako priorita pro rok 2020, 

záměr nebyl realizován. 

 

Odpovědnost: OSOM 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 2 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 33 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

 

Název záměru:   Rekonstrukce foyeru Nové scény Vlast  

 

Komentář: V roce 2018 proběhla první etapa úpravy foyer Nové scény Vlast, kde 

vzniklo Kino-Kafé. Druhou etapou revitalizace foyeru je jeho celková 

rekonstrukce z důvodu nevyhovujícího stavu provozu a rozšíření 

kapacity předsálí a baru tak, aby se v něm mohlo pohodlně pohybovat 

na 200 diváků a zároveň tento prostor sloužil jako 2. sál kina. 

Architektonický projekt je zpracován. Nyní se hledají finanční zdroje na 

celkovou rekonstrukci.  

 V roce 2020 byla provedeno zatemnění foyeru, který zajistí větší 

komfort pro diváky účastnící se projekcí a vernisáží v tomto prostoru. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 34 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

 

Název záměru:   Redigitalizace kina Nová scéna Vlast 

 

Komentář: Cílem je obnova stávající (zastaralé - životnost 10 let) digitální 

technologie. Doposud nebyl vyhlášen dotační program, ze kterého by 

bylo možné akci realizovat.  

 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  Probíhá 

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 35 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

 

Název záměru:   Rekonstrukce Nové scény Vlast 

 

Komentář: Proběhla dílčí oprava a zkrášlení pláště budovy z pohledové části na 

poškozené fasádě a soklu. Nadále je potřeba vyčištění fasád, větší 

opravy a zkrášlení pláště budovy a bezprostředního okolí kina. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 36 

 

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:   Zpracování koncepce sociálního bydlení SMFM na období 2020 

– 2025 a její aplikace 

 

Komentář: Dokument Koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku-

Místku na období 2020–2025 (dále jen „Koncepce“) a tři podpůrné 

metodiky (Metodika prevence ztráty bydlení, Metodika provázanosti 

sociální práce s bytovou a sociální politikou města a Metodika 

přidělování sociálních bytů) byly spolufinancovány z prostředků ESF. 

Koncepce byla schválena radou města v září 2020.   

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet dokumentů 

Cíl indikátoru: 4 

Stav plnění cíle:  4 

 

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: 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 

Frýdek-Místek 

 

Název záměru:   Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou 

demenci a jinými typy demence 

 

Komentář: Byl zpracován investiční záměr a investiční akce byla zařazena do 

zásobníku akcí investičního oboru. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet lůžek 

Cíl indikátoru: 160 

Stav plnění cíle:  0 

 

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: 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 

Frýdek-Místek 

 

Název záměru:   Domov pro seniory 

 

Komentář: Záměr je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a 

navazujících aktivit SMFM na období 2019–2021. Dosud nerealizováno.

  

 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet lůžek 

Cíl indikátoru: 100 

Stav plnění cíle:  0 

 

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: 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 

Frýdek-Místek 

 

 

Název záměru:   Projekty prevence bezdomovectví 

 

Komentář: Záměr naplňuje Slezská diakonie v rámci programu Housing First; 

SMFM poskytuje k tomuto naplnění 2 obecní byty. Dále záměr naplňuje 

Armáda spásy v rámci projektu Prevence bezdomovectví, které SMFM 

podporuje v dotačním programu (rok 2020 – 450.000 Kč). 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele:  Splněno 
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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: 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb  

 

Název záměru:   Navýšit kapacitu odlehčovací služby  

 

Komentář: Byla zpracována dispoziční studie stavebních úprav s celkovými 

odhadovanými náklady stavby. Dále byl zpracován investiční záměr 

ŽIRAFA IC FM – navýšení kapacity odlehčovací služby, a byl předán 

vedení města ke schválení.  

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

Plnění ukazatele:  Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 41 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě 

Aktivita: 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb  

  

Název záměru:   Přestěhování služeb sociální prevence – krizové bydlení 

BETHEL do nových prostor 

 

Komentář: Byl zpracován investiční záměr, předán vedení města ke schválení.

  

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele:  Nesplněno  
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Vyhodnocení záměru č. 42 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě 

Aktivita: 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 

Frýdek-Místek 

 

Název záměru:   Chráněné bydlení pro osoby s psychickým onemocněním  

 

Komentář: Záměr je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a 

navazujících aktivit SMFM na období 2019–2021. Dosud nerealizováno.

  

 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 43 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě 

Aktivita: 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb  

 

Název záměru:   Úprava zahrady v ŽIRAFĚ – Integrované centrum FM, p. o. 

 

Komentář: Záměr byl zrušen. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 44 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě 

Aktivita: 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb  

 

Název záměru:   Rekonstrukce, přístavba a modernizace denního stacionáře 

 

Komentář: Byl zpracován investiční záměr. Realizace se bude odvíjet od možnosti 

získání dotace z IROP, př. jiných dotačních titulů.  

 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet akcí  

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele:   Nesplněno 
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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: 2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 

 

Název záměru:   Den pro seniory 

 

Komentář: V roce 2019 se konal Den pro seniory v kině P. Bezruče pro cca 500 

seniorů.     V roce 2020 se akce nekonala z důvodu pandemie nemoci 

covid-19. 

 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele:  Splněno 
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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: 2.1.5 Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytování 

sociálních služeb a souvisejících aktivit 

 

Název záměru:  Tvorba informačního systému o jednotlivých sociálních 

službách prostřednictvím webových stránek SMFM 

 

Komentář: Webový katalog sociálních služeb SMFM, který je součástí projektu 

s názvem Zpracování koncepce sociálního bydlení statutárního města 

Frýdku-Místku na období 2020-2025 a její aplikace, byl zprovozněn 

v listopadu 2020. 

 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele:  Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 47 

 

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:   Centrum duševního zdraví  

 

Komentář: Beskydské centrum duševního zdraví bylo otevřeno 01.07.2020 

v samostatném objektu u frýdecké nemocnice (bývalá lékárna). Je 

určeno klientům s diagnózami schizofrenie, poruchy s bludy, 

obsedantně nutkavá porucha a specifické poruchy osobnosti ve věku 

18–65 let, kteří mají minimálně dvouletou zkušenost se závažným 

duševním onemocněním. Princip fungování je založen na propojení 

poskytování zdravotních a sociálních služeb a cílem je podpora klienta 

při jeho zotavení a návratu do běžného života. Na projektu 

spolupracuje Nemocnice ve Frýdku-Místku a Charita Frýdek-Místek.    

 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele:  Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 48 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.2 Systematická podpora a rozvoj zdravotní péče  

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

 

Název záměru:   Vznik ordinace praktického lékaře pro osoby, které mají 

omezený přístup ke zdravotní péči 

 

Komentář: Záměr je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a 

navazujících aktivit SMFM na období 2019–2021. Dosud nerealizováno.

  

 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

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:   Projekty na podporu dalších služeb v pobytových zařízeních - 

Stavební úpravy za účelem rozšíření kapacity Domu pokojného 

stáří   

 

Komentář: Projekt měl být realizován Charitou Frýdek-Místek z výzvy č. 82 IROP 

„Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.“ 

Realizátor nebyl se svou žádostí úspěšný a prostředky nezískal. 

 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele:  Nesplněno 
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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: 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb 

 

Název záměru:   Rozšíření kapacity denního stacionáře Domovinka 

 

Komentář: Byl zpracován investiční záměr „Novostavba bytů pro dostupné bydlení“ 

v objektu stávajícího hotelu Centrum, v rámci kterého se počítá 

výstavbou nových prostor pro Domovinku. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0 

 

Plnění ukazatele:  Nesplněno 
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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: 2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní práce 

 

Název záměru:   Centrum aktivních seniorů 

 

Komentář: Záměr byl realizován 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí  

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 52 

 

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 

 

Komentář: Je zpracovaná projektová dokumentace. Zahájení realizace bylo 

přesunuto na rok 2021. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 53 

 

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:   Rozvoj programů prevence kriminality  

 

Komentář: V roce 2019 byla opět obdržena finanční dotace MVČR na Asistenty 

prevence kriminality (APK). Akce byla splněna. V rámci prevence 

kriminality bylo pokračováno v projektech započatých v minulém 

období – Forenzní značení jízdních kol, Putovní pohár, Projekt Panda, 

Senioři a jejich bezpečnost.      

                                      V roce 2020 byla znovu obdržena finanční dotace MVČR na Asistenty 

prevence kriminality. Akce byla splněna. V rámci prevence kriminality 

bylo realizováno Forenzní značení jízdních kol. Z důvodu pandemie 

nebyly realizovány akce Putovní pohár, Projekt Panda, Senioři a jejich 

bezpečnost.                               

 

Odpovědnost: MP 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 54 

 

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:   Centrální klimatizace budovy Hospice Frýdek-Místek 

 

Komentář: Záměr byl realizován 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1 

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 55 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

 

Název záměru:   Sídlo městské policie 

 

Komentář: Zpracovává se projektová dokumentace, předpokládaný termín 

zahájení realizace je v roce 2021 

 

Odpovědnost: IO 

 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně (na období 2019-2020 bylo plánováno projektování)
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Vyhodnocení záměru č. 56 

 

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:   Domov pro seniory F-M - vybudování společenských prostor 

 

Komentář: Je zpracována projektová dokumentace. Realizace nebyla zahájena, 

jelikož proběhly neúspěšně tři výběrové řízení. Na začátku roku 2021 

bude probíhat další výběrové řízení na realizaci.    

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    1 

   

 

Plnění ukazatele: Splněno (v letech 2019-2020 bylo plánováno projektování) 
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Vyhodnocení záměru č. 57 

 

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: ODaSH: Průběžně plněno. Vyměněno bylo několik autobusových 

čekáren, resp. byly umístěny nové autobusové čekárny na zastávky, 

kde čekárny žádné nebyly. Doplnil se mobiliář pro cyklisty (stojan 

s nářadím a pumpou) u cyklostezky kolem přehrady Olešná u 

Aguaparku a u cyklostezky podél Ostravice u restaurace U žida. 

 

 OSOM: Realizace obnovy městského mobiliáře je prováděna průběžně 

na základě pasportu majetku, prováděných kontrol a také na základě 

podnětů občanů v souladu s Příkazní smlouvou o pasportizaci a prosté 

správě části městského mobiliáře uzavřenou se společností TS a.s. 

s účinností od 1.2.2017.  

 V rámci investičních akcí bylo v roce 2019 umístěno 29 ks laviček TS-2 

na dětské hřiště v Puškinově parku a v Sadech B. Smetany. Na dopravní 

hřiště ul. Pionýrů a sportovní hřiště v Lískovci byly přidány  

4 ks laviček. V Koloredovském parku jsme vyměnili 12 ks. Na základě 

podnětů občanů se instalovaly lavičky např. na ul. Vrchlického (7 ks) ul. 

V.Talicha (1 ks), Na Kopci (1 ks), Lískovecká (2 ks), 17. listopadu (2 

ks), M.Majerové (4 ks) a ul. ČSA (3 ks). Na zahradu azylového domu 

Sára přibyly 4 nové lavičky. K požární zbrojnici na PND byla umístěna 

lavička se stojanem na kola.   

 V rámci investiční akce bylo k Centru aktivních senioru instalováno  

6 ks moderních laviček. 

 Lavičky Schönbrunn přibyly na třídě T.G. Masaryka v počtu 4 ks. 

V rámci rozšiřování frýdeckého hřbitova bylo nově instalováno  

a vyměněno celkem 56 ks a na lískoveckém katolickém hřbitově máme 

10 ks nových laviček.  

 V roce 2020 byly realizovány výměny laviček v lokalitách dětských hřišť 

Kolaříkovo sídliště a na nová dětská hřiště na ul. Lískovecké  

a v Lískovci. Nově jsou umístěny tři lavičky na třídu T.G. Masaryka, na 

zastávky MHD na ul. 28. října a na zastávku MHD Černá cesta (23 ks).  

 Na základě podnětu občanů se umisťovali lavičky na ul. Rokycanova, J. 

Skupy, Dvořákova, Nad Lipinou, I. J. Pešiny, ČSA, 17. Listopadu, 

Lubojackého, Jungnannova, Na Aleji, Třanovského. Celkem 23 ks. 
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 Na hřbitovech ve Skalici (5 ks), v Chlebovicích, v Lysůvkách  

a v Lískovci byly stávající lavičky nahrazeny novými lavičkami 

Schönbrunn. Celkem 21 ks.  

 V Sadech B. Smetany bylo vyměněno 92 ks laviček, typ TS-2, v 

Janáčkových sadech proběhla výměna 32 ks laviček, typ TS-2 a u kina 

P. Bezruče bylo instalováno 5 ks nových laviček, typ TS-2.   

 V rámci investiční akce „Demolice a sanace zpevněných ploch – 

IV.etapa“ byly staré lavičky nahrazeny na ul. Bruzovská a ul. Revoluční. 

 Lavička typu TS-2 jsou nově opatřeny textem vztahujícím se k dané 

lokalitě nebo osobnosti podle které jsou ulice pojmenované. 

 V Komenského sadech byla umístěna hliníková vývěsní skříň pro 

vyvěšování smutečních oznámení a na  základě požadavku OV Lískovec 

byly umístěny 4 ks vývěsních skříní pro vyvěšování smuteční a jiných 

oznámení. Informační skříňky jsou umístěny u točny Marlenka, u 

zastávky MHD Elis, u zastávky MHD U Hájku a na vchodové zdi 

Lískoveckého katolického hřbitova. 

 Průběžné opravy zahrnovaly převážně opravy poškozených latí, obnovu 

nátěru laku a kotvení stávajících laviček. 

V letech 2019-2020 byly na obnovu městského mobiliáře odborem SOM 

vynaloženy tyto prostředky:  

Náklady v roce 2019 
Instalace nového mobiliáře    872.440 

Oprava a údržba    496.992 

Náklady v roce 2020 
Instalace nového mobiliáře  1.891.160 

Oprava a údržba     654.532 

 

  

 OŽPaZ: Na plochách dětských hřišť se prováděly pravidelné kontroly 

herních prvků a dle stavu i jejich opravy. Některé dětské herní prvky 

musely být z důvodu nevyhovujícího technického stavu odstraněny a 

nahrazeny novými herními prvky, a to: sídliště Anenská – lanovka, 

sídliště Růžový pahorek – točidlo, Sady Bedřicha Smetany – autíčko, 

vahadlová houpačka. Na dětských hřištích s celkovým nevyhovujícím 

technickým stavem byla provedena celková rekonstrukce, viz 

vyhodnocení záměru č. 16.      

Kromě běžných oprav (např. výměna obvodové desky) prováděných na 

pískovištích se prováděly z důvodu nevyhovujícího technického stavu 

celkové rekonstrukce. Celkem bylo rekonstruováno 9 pískovišť.  

V roce 2019 byl Radou města Frýdku-Místku schválen návštěvní řád pro 

dětská hřiště na veřejných prostranstvích. Součástí těchto návštěvních 

řádů je i nová grafická úprava a vyhotovení na novém podkladě 
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z materiálu, který je odolný povětrnostním podmínkám. Všechny 

původní návštěvní řády u dětských hřišť byly nahrazeny novými. 

V průběhu sledovaného období docházelo také k výměně poškozených 

nádob na odpad.  

 

 

Odpovědnost: OŽPaZ, ODaSH, OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 58 

 

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: Zpracovává se projektová dokumentace pro výstavbu parkoviště u ZŠ 

– požadavek osadního výboru. 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Regenerovaná plocha (m2) 

Cíl indikátoru: 100 m2 

Stav plnění cíle:  0 

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 59 

 

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: Byla provedena výměna řadičů SSZ (světelné signalizační zařízení) na 

křižovatkách Lískovecká – Revoluční a Bruzovská - T.G.Masaryka 

(Revoluční) a na křižovatce Janáčkova – Ostravská a doplněn řadič na 

křižovatce Ostravská – 17. listopadu. Výměnou řadičů, které byly již 

technicky zastaralé, došlo k zlepšení řízení provozu na daných 

křižovatkách. Doplněním řadiče na křižovatce Ostravská – 17. listopadu 

došlo k zvýšení bezpečnosti chodců – výraznější upozornění na 

přecházející chodce, při odbočení z ulice Ostravská na ul. J. Opletala.    

 V roce 2021 by měla být provedena celková rekonstrukce světelného 

signalizačního zařízení na křižovatce ulic Hlavní a Dobrovského. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet řešených křižovatek 

Cíl indikátoru: 2 

Stav plnění cíle:  2 

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 60 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

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

cyklopruhy) 

 

Název záměru:   Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů 

 

Komentář: V rámci obnovy vodorovného DZ došlo, dle potřeby, k obnovení značení 

cyklopruhů. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Délka cyklostezek (km) 

Cíl indikátoru: 0,5 km 

Stav plnění cíle:  0,5 km 

   

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 61 

 

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: Proběhla výstavba chodníku na ulici Černá cesta ve Frýdku, dokončuje 

se projektová dokumentace nebo již probíhá stavební řízení v rámci 

nových chodníků v Lískovci. 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Délka realizovaných komunikací (km) 

Cíl indikátoru: 5 km 

Stav plnění cíle:  0,3 km  

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně  
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Vyhodnocení záměru č. 62 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

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

cyklopruhy) 

 

Název záměru:  Doplnění drobného mobiliáře u cyklostezek a cyklotras 

 

Komentář: Doplnil se mobiliář pro cyklisty (stojan s nářadím a pumpou) u 

cyklostezky kolem přehrady Olešná u Aguaparku a u cyklostezky podél 

Ostravice u restaurace U žida. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 63 

 

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: Vybudovala se nová parkovací místa na ulici 28. října a na ulici Lesní, a 

to pomocí zatravňovacích dlaždic. 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 5 

Stav plnění cíle:  2  

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 64 

 

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: Ve městě je pouze jedna informační tabule instalovaná společností 

Koordinátor ODIS. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na 

realizaci záměru. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 65 

 

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

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

podnikání a občany města  

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

Název záměru:   Údržba městských hřbitovů 

 

Komentář: Na území SMFM 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 2019 byla na frýdeckém hřbitově věnována zvýšená pozornost 

péči o dřeviny. Oddělení zeleně pokračovalo v pilotním projektu na 

odstranění jmelí postřikem (pilotní projekt započal v r. 2018), které 

provedla společnost SAFE TREES, s.r.o., se sídlem Hlinky 162/92, Staré 

Brno, 603 00 Brno. Na frýdeckém hřbitově bylo tímto způsobem 

ošetřeno 12 lip, které se nacházejí v jižní části frýdeckého hřbitova (v 

r. 2018 bylo ošetřeno 26 lip v severní části frýdeckého hřbitova). 

Na dalších 24 lípách, které nebyly vhodné pro ošetření postřikem, bylo 

provedeno odstranění jmelí ořezem. Cílem projektu je likvidace jmelí 

a zamezení jeho růstu na zasažených dřevinách v následujících letech. 

Je předpoklad, že pilotní projekt bude pokračovat i v r. 2021. V letech 

2019 a 2020 došlo na frýdeckém hřbitově k podstatné úpravě dřevin, 

kdy bylo v rámci údržby zeleně vykáceno 192 kusů starých přerostlých 

Thují. Místo nich bylo vysázeno 34 ks javorů (Acer campestre Nanum).  

 Dále statutární město Frýdek-Místek investuje nemalé finanční 

prostředky do oprav či rekonstrukcí veřejných pohřebišť. V r. 2019 byla 

na frýdeckém hřbitově dokončena IV. etapa rekonstrukce chodníků a 

realizována rekonstrukce „náměstíčka“ (centrální části frýdeckého 

hřbitova). Mimo to byly v r. 2019 vybudovány nové chodníky na 

katolickém hřbitově v Lískovci.  V r. 2020 proběhla II. etapa 

rekonstrukce chodníků na hřbitově ve Skalici, jejíž realizací byla 

dokončena celková rekonstrukce chodníků na skalickém hřbitově. 

Součástí všech výše uvedených akcí jsou i nové výsadby dřevin. 

Odpovědnost: OŽPaZ 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    



 
 
 
 

84 
 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 

 



 
 
 
 

85 
 

Vyhodnocení záměru č. 66 

 

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:   Podpora čistého ovzduší ve statutárním městě Frýdek-Místek 

 

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek každoročně vyhlašuje dotační program  

na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí (dále též 

„dotační program“), jehož hlavním cílem je realizace opatření vedoucích 

ke zlepšení stavu životního prostředí např. snížením produkce 

znečisťujících látek.  

 Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení 

životního prostředí pro rok 2019“ 

V roce 2019 bylo poskytnuto celkem patnáct dotací v celkové výši 

938,054 tis. Kč na změnu způsobu vytápění jako náhrady za vytápění 

pevnými palivy, tj. na pořízení třinácti tepelných čerpadel a dvou 

plynových kondenzačních kotlů.  

 Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení 

životního prostředí pro rok 2020“  

V roce 2020 bylo poskytnuto celkem dvacet dotací v celkové výši 

1 230,773 tis. Kč na změnu způsobu vytápění jako náhrady za vytápění 

pevnými palivy, tj. na pořízení osmnácti tepelných čerpadel a dvou 

plynových kondenzačních kotlů. 

  

  

Statutární město Frýdek-Místek od roku 2019 vyhlašuje dotační 

program na podporu nákupu nových osobních vozidel (M1) případně 

předváděcích osobních vozidel s nájezdem max. 5000 km s plně 

hybridním pohonem vybavených elektromotorem (FHEV). 

Dotační program „Podpora pořízení hybridních automobilů 

2019“ 

V roce 2019 bylo poskytnuto celkem třináct dotací v celkové výši 919 

tis. Kč, čerpány byly prostředky v celkové výši 862,1 tis. Kč. 

Dotační program „Podpora pořízení hybridních automobilů 

2020“ 



 
 
 
 

86 
 

V roce 2020 bylo poskytnuto celkem sedm dotací v celkové výši 525 tis. 

Kč. 

 

Statutární město Frýdek-Místek každoročně vysazuje na svých 

pozemcích desítky až stovky stromů a stovky až tisíce keřů v rámci 

výsadby izolační zeleně, která má přispět ke zlepšení životního prostředí 

města, zejména eliminací znečisťujících látek (např. zachycování 

prachových částic). Nově statutární město Frýdek-Místek podporuje 

výsadbu dřevin na soukromých pozemcích. 

Program „Podpora výsadby dřevin“ 

V roce 2020 bylo v rámci programu vysazeno 25 ks dřevin na 

soukromých pozemcích na území statutárního města Frýdku-Místku 

v celkové výši 93,457 tis. Kč.  

Projekt CLAIRO 

Statutární město Frýdek-Místek se zapojilo do projektu „CLAIRO“; 

jedná se o měření emisí a následné využití naměřených hodnot při 

plánování osazování vhodného typu zeleně k eliminaci šíření znečištění. 

Ve Frýdku-Místku byly dne 21.10.2020 na sloupy veřejného osvětlení 

nainstalovány 3 měřící sensory, a to na ul. Hlavní třída v blízkosti ZUŠ, 

na křižovatce ul. Revoluční a ul. Bruzovská a na ul. Spojovací. Měřící 

sensory jsou plně soběstačné s napájením z baterie dobíjené v denních 

hodinách solárními panely. Měřící senzory byly statutárnímu městu 

Frýdek-Místek zapůjčeny zdarma. Naměřené hodnoty znečišťujících 

látek jsou k dispozici on-line na stránkách airsens.eu. 

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 67 

 

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:   Podpora regenerace veřejné zeleně 

 

Komentář: Podpora regenerace veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Frýdek-Místek byla realizována např. u dřevin a 

květinových záhonů. 

 U mladších dřevin byly prováděny zdravotní a výchovné řezy, které 

eliminují rozvoj defektů a zabezpečují kvalitní korunu do budoucna. U 

vzrostlých dřevin byla věnována pozornost dřevinám tak, aby byla 

zabezpečena provozní bezpečnost dřevin ve městě. Prováděly se ořezy 

suchých větví, stabilizovaly se koruny, odstraňovalo se jmelí. Cílem 

likvidace jmelí je omezení jeho dalšího rozšiřování. Kromě provádění 

ořezů dřevin napadených jmelím byla vyzkoušena nová metoda 

likvidace jmelí chemickým postřikem. V roce 2019 bylo takto ošetřeno 

celkem 34 stromů. Účinek postřiku se průběžně vyhodnocuje a na 

základě výsledku bude stanoven další postup. Dřeviny s rozsáhlými 

defekty, dřevokaznými houbami, silně napadené jmelím se špatným 

zdravotním stavem a vitalitou byly asanovány,  

za ně byla provedena náhradní výsadba, a to v místě, kde kácené 

dřeviny rostly. Tam, kde to nebylo možné, byly vybrány jiné vhodné 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. V rámci 

regenerace veřejné zeleně ve městě bylo během let 2019–2020 

vysazeno téměř 500 stromů a přes 4 000 keřů. 

  

 Regenerace veřejné zeleně byla podpořena též rozšířením květinových 

záhonů ve městě. Byly založeny záhony různých typů: letničkové, 

letničkové z výsevu, trvalkové, štěrkové záhony s trvalkami a záhony 

cibulovin volně v trávníku roztroušených, například v křižovatce ulic J. 

Opletala  

a 17. listopadu, u vjezdu do ulice 8. pěšího pluku, před některými 

základními školami, před kinem Petra Bezruče. V rámci regenerace byly 

z důvodu přestárlých výsadeb květin revitalizovány trvalkové záhony, a 

to v parku Sady Svobody, Jižní svahy, Komenského sadech a Malém 

parku. Revitalizací prošly i mobilní nádoby na bývalém autobusovém 

stanovišti, kde došlo k obnově nevzhledných keřů skalníku za kvetoucí 

trvalky. 
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  Došlo k obnově některých veřejných prostranství, především těch,  

na kterých se vyskytovaly staré, nevzhledné a již nevyužívané zpevněné 

plochy, např. na sídlišti Jiráskovo, Kolaříkovo, Růžový pahorek. Tyto 

byly odstraněny a následně bylo provedeno zatravnění. Odstraňoval se 

starý  

a již nevyužívaný mobiliář (sušáky na prádlo, klepáče na koberce). 

  

 Nabytím pozemků zeleně do vlastnictví statutárního města  

Frýdek-Místek (část ulice 17. listopadu, část ulice Bruzovská) dochází 

k regeneraci zanedbané veřejné zeleně (kácení provozně nebezpečných 

dřevin, výsadby nových dřevin) a ke zvýšení estetické funkce zeleně  

ve městě.  

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 68 

 

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

Opatření: 3.7 Veřejná zeleň ve městě 

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

 

Název záměru:   Den Země 

 

Komentář: V roce 2019 pořádalo statutární město Frýdek-Místek 14. ročník oslav 

Dne Země, který se uskutečnil v pátek 26. 4. 2019 mezi 8:30 a 17:30 

hodinou v Sadech Bedřicha Smetany v Místku. Akce proběhla 

za spoluúčasti Střediska volného času Klíč, příspěvková organizace, 

které připravilo hlavní část programu na téma „Národní parky a ostatní 

zvláště chráněná území“. Oslav Dne Země se dále zúčastnili Muzeum 

Beskyd Frýdek-Místek, Český svaz rybářů, Český hydrometeorologický 

ústav, Česká společnost ornitologická, Spolek pro Faunapark, Lesy 

České republiky, Asociace malých debrujárů České republiky, Sokolníci, 

Dobrovolnické centrum ADRA a Frýdecká skládka, a.s. Den Země byl 

zaměřen na aktivity spojené s výchovou k porozumění a ochraně 

životního prostředí, akce se zúčastnilo více než 2 550 dětí mateřských, 

základních i středních škol z Frýdku-Místku a okolí a rovněž dospělí. 

Akce byla financována z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek a 

Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora 

vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí” pro rok 2019. 

V roce 2020 nebyly oslavy Dne Země pořádány z důvodu zamezení 

šíření onemocnění Covid-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.  

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

Indikátor: Počet účastníků 

Cíl indikátoru: 600-800 

Stav plnění cíle:  2019: 2550 účastníků 

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 69 

 

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

Opatření: 3.7 Veřejná zeleň ve městě 

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

 

Název záměru:   Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta 

 

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek v rámci ekologické výchovy, vzdělávání 

a osvěty (dále jen „EVVO“) působí na své občany napříč věkovými 

kategoriemi. Informace zprostředkovává prostřednictvím webových 

stránek, Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku, televize Polar nebo 

např. pořádáním akce Den Země.  

 

V průběhu sledovaného období byly pro informování veřejnosti o 

přírodě a zeleni ve městě vydávány články na aktuální témata, např. 

rozšíření květinových záhonů, kácení dřevin, výsadby dřevin, umístění 

informačních cedulí o přírodě ve městě a arboretu.   

 

V roce 2019 byly v arboretu instalovány cedule k vybraným dřevinám  

a rostlinám. Na každé cedulce je uveden český a latinský název včetně 

čeledě, která je též uvedená jak v češtině, tak v latině. Záměrem 

umístění cedulí k jednotlivým rostlinám a dřevinám je seznámit 

návštěvníky arboreta s jednotlivými druhy flory a přispět k rozvoji 

vědomostí o přírodě. 

 

K rozšíření vědomostí o rostlinách přispěly též informační cedule  

u letničkových záhonů z výsevu ve městě, které byly instalovány v roce 

2019. Na těchto cedulích je uvedeno, o jakou směs se jedná a z jakých 

druhů květin je složena. 

 

V jarních měsících roku 2020 bylo v Sadech Bedřicha Smetany v ploše 

trávníku poblíž dětského hřiště zřízeno broukoviště. Osvětový význam 

broukoviště spočívá v názorné ukázce přirozeného rozkladu 

kmenů starých odumírajících stromů za pomoci různých druhů hmyzu 

a hub. Tento přírodní proces koloběhu látek uložených v kmenech 

stromů dnes díky nutnosti odstraňování odumřelých stromů z důvodu 

zajištění provozní bezpečnosti nelze na plochách městské zeleně běžně 

pozorovat. Také v hospodářských lesích je kmenů ponechaných 

přirozenému rozkladu nedostatek. Kromě osvětové funkce bude 

broukoviště sloužit jako biotop různých druhů hub, hmyzu a dalších 

živočichů vázaných na odumírající stromy. V letních měsících roku 2020 

byla k broukovišti doplněna informační tabule popisující jeho význam. 
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 V roce 2020 se statutární město Frýdek-Místek zúčastnilo soutěže 

Baterkománie, kterou pořádala společnost Ecobat s.r.o. ve spolupráci 

s Moravskoslezským krajem, do které byla zapojena široká veřejnost a 

také školy a školky ve městě. 

 

 Statutární město Frýdek-Místek v rámci EVVO ve sledovaném období 

působilo na pořadatele i na návštěvníky v oblasti separace odpadů u 

akcí konaných statutárním městem Frýdek–Místek (kromě připomenutí 

povinnosti separace odpadů také připomenutí nebo pomoc se 

zajištěním dostatečného počtu nádob na směsný a separovaný odpad). 

Stejně tak působilo i na nájemce/pořadatele společenských, kulturních 

či sportovních akcí při užívání pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Frýdek–Místek. 

 

 Kromě výše uvedených aktivit statutární město Frýdek-Místek v rámci 

dotačního programu na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního 

prostředí podporuje místní spolky, které se zaměřují na práci zejména 

s dětmi a mládeží, případně subjekty, které zlepšují životní prostředí ve 

městě a zároveň svými aktivitami působí na občany města v rámci 

EVVO nebo je přímo do aktivit zapojují. 

 

 V roce 2019 statutární město Frýdek-Místek poskytlo 5 dotací v celkové 

výši 75 000 Kč; spolky v rámci EVVO působily v oblasti rybářství, 

myslivosti, včelařství, zahradnictví a jeden spolek uklízel odpad ve svém 

okolí. 

 

 V roce 2020 statutární město Frýdek-Místek poskytlo 2 dotace v celkové 

výši 30 000 Kč; spolky v rámci EVVO působily v oblasti myslivosti a 

včelařství. Další dotace ve výši 30 000 Kč byla poskytnuta spolku, který 

měl za cíl zapojit občany lokality Pod Lipinou do výsadby pestrých a 

jedlých rostlin a kromě zkrášlení svého okolí a zlepšení životního 

prostředí měl projekt zvýšit povědomí občanů o pěstování rostlin. 

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    
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Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 70 

 

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

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita: 3.8.2 Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve 

městě 

 

Název záměru:   Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství 

 

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek postupně optimalizuje síť rozmístění 

nádob na separované odpady a neustále zlepšuje služby v oblasti 

odpadového hospodářství. V roce 2019 byly spuštěny projekty sběru 

plechovek od nápojů spolu s plastovými odpady a sběr a svoz BIO 

odpadů ze sídlišť. Kontejnery jsou přidávány na základě podnětů řidičů 

Frýdecké skládky, a.s., kteří situaci ohledně svozu monitorují přímo 

v terénu nebo na základě požadavků občanů. Jelikož množství 

separovaného odpadu neustále roste a ve městě jsou již téměř 

naplněny kapacity na umísťování dalších nádob, zahájilo statutární 

město ve spolupráci s Frýdeckou skládkou, a.s., službu častějšího svozu 

papíru a plastu ve vybraných lokalitách.  

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

Indikátor: Zpráva  

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 71 

 

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

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita: 3.8.3 Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě 

 

Název záměru:   Podpora rozmístění sběrných nádob ve městě 

 

Komentář: V roce 2019 bylo postupně přidáno 33 ks kontejnerů na papír, 24 ks 

kontejnerů na plast a 4 kontejnery na sklo. V srpnu roku 2019 byl 

spuštěn projekt další separace odpadu, a to formou sběru plechovek od 

nápojů, které občané odevzdávají spolu s plastovým odpadem. V září 

roku 2019 byl zahájen svoz BIO odpadů se sídlišť, kdy bylo vytipováno 

10 lokalit na umístění kontejnerů. V roce 2019 bylo také přidáno 7 ks 

kontejnerů na komunální odpad s frekvencí svozu 1x týdně a 4 ks 

kontejnerů na komunální odpad s frekvencí svozu 3x týdně. V roce 

2020 bylo postupně přidáno 18 ks kontejnerů na papír, 16 ks kontejnerů 

na plast a 8 kontejnerů na sklo. V roce 2020 byly umístěny další 4 

kontejnery na BIO odpad. V roce 2020 bylo také přidáno 7 ks 

kontejnerů na komunální odpad s frekvencí svozu 1x týdně a 4 ks 

kontejnerů na komunální odpad s frekvencí svozu 2x týdně. 

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

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: 3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury 

Aktivita: 3.5.1 Vybudování metropolitní sítě 

 

Název záměru:   Rozšíření metropolitní sítě 

 

Komentář: Realizuje na své náklady společnost TS a.s. Frýdek-Místek 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 73 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města 

Frýdku-Místku 

 

Název záměru:   Vybudování točny autobusů ve Skalici 

 

Komentář: Zpracována potřebná projektová dokumentace a zajištění potřebného 

povolení. Osadní výbor nemá vedeno jako prioritu a proto na tuto akci 

prozatím nehodlá vyčlenit potřebné finanční prostředky. Nerealizována 

pro nedostatek finančních prostředků. 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0 

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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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: 3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města 

Frýdku-Místku 

 

Název záměru:   Oprava autobusových zálivů ul. Lískovecká 

 

Komentář: Provedeno ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje 

v rámci rekonstrukce povrchu krajské silnice - ul. Lískovecká 

 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 2 

Stav plnění cíle:  2 

 

Plnění ukazatele Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 75 

 

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 

2019 bylo na opravy bytů vyčleněno v rozpočtu města více než 43 mil. 

Kč, v roce 2020 více než 34 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. 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: 3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru 

 

Název záměru:   Beskydské farmářské trhy 

 

Komentář: Prodejní trhy probíhaly v roce 2019, kdy bylo realizováno 14 akcí. 

Desátá sezóna v roce 2020 měla nestandardní průběh, kdy z 15 

plánovaných akcí 6 neproběhlo v důsledku vládních opatření, včetně 

zabijačky a akce Ryba na talíři.   

 

Odpovědnost: ŽÚ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno  
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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: 3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru 

 

Název záměru:   Fórum – Setkání vedení města s podnikateli 

  

Komentář: Akce nebyla realizována. 

 

Odpovědnost: ŽÚ, OÚRaSŘ v součinnosti s KÚ MSK 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 78 

 

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

Opatření: 3.9 Podpora zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze 

Aktivita: 3.9.5 Podpora politiky zaměstnanosti 

 

Název záměru:   Řemeslo má zlaté dno 

 

Komentář: V roce 2019 proběhl 3. ročník Trhu vzdělávání a uplatnění v hale 

Polárka standardním způsobem. V důsledku vládních opatření v roce 

2020 byla zvolena virtuální podoba:  

 https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-

skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/volba-povolani 

 

Odpovědnost: ŽÚ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno 

 

https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/volba-povolani
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/volba-povolani


 
 
 
 

102 
 

Vyhodnocení záměru č. 79 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.3 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 km 

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: 3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města 

Aktivita: 3.3.4 Analýza a případná podpora vzniku městského dopravního 

podniku 

 

Název záměru:   Vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího MHD ve Frýdku-

Místku  

 

Komentář: Probíhá zpracování projektové dokumentace 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Částečně splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 81 

 

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

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

podnikání a občany města  

Aktivita: 3.1.6 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:  0 

 

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

parkoviště  

 

Komentář: Je vypracována studie, vzhledem k vysokým nákladům akce nebylo 

rozhodnuto o zpracování projektové dokumentace   

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0 

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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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: 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místní 

komunikací, chodníků a mostních objektů 

 

Název záměru:   Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem 

 

Komentář: Záměr byl realizován. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 84 

 

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 roce 2020 byly zahájeny tyto záměry: 

 - Kanalizace Frýdek-Místek - Skalice  

 - Kanalizace Chlebovice 

 - Odkanalizování obl. povodí Olešné - kanalizace obcí Zelinkovice – 

Lysůvky 

 O zahájení realizaci záměru s názvem “Splašková kanalizace Lískovec“ 

nebylo rozhodnuto. 

 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Zpráva  

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 85 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

Aktivita: 3.2.5 Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místní 

komunikací, chodníků a mostních objektů 

 

Název záměru:  Oprava mostu M-7 (tzv. Rubikova křižovatka)  

 

Komentář: Záměr byl realizován.  

 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1  

 

Plnění ukazatele: Splněno  
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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:   Rekonstrukce a výstavba chodníků na veřejných pohřebištích 

 

Komentář: Realizovány byly tyto záměry: 

 - Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku - IV. etapa, 

centrální část  

 - Nové chodníky na veřejném pohřebišti v Lískovci (katolický hřbitov) 

 - Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Skalici u FM – II. 

etapa 

 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Zastavěná plocha 

Cíl indikátoru: cca 1735 m2 

Stav plnění cíle:    

  

  

  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 87 

 

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

Opatření: 3.1 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: Proběhlo dotazníkové šetření v třinácti lokalitách a v současné době se 

zpracovává projektová dokumentace pro tří lokality. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: cca 40 ha 

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: 3.1 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: Realizace záměru I. etapy byla zahájena v 09/2020. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Řešená plocha (I. etapa) 

Cíl indikátoru: 9244 m2 

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: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

Aktivita: 3.2.1 Vybudování obchvatu města 

 

Název záměru:   Stavby vyvolané výstavbou obchvatu  

 

Komentář: Probíhá realizace záměru. Vzhledem k nedodržení termínu přípravy 

staveniště nadřazené stavby obchvatu byla realizace prodloužena do 

roku 2021.  

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 4 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 90 

 

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: Úspory energie v bytových domech – Anenská č.p. 689 - je zpracována 

projektová dokumentace, vzhledem k vysokým nákladům na realizaci 

byl záměr odložen. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    0 

   

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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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: 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení 

 

Název záměru:   Úspory energie ve veřejných budovách 

 

Komentář: Záměr s názvem „Revitalizace Penzionu pro seniory, Lískovecká 86 - 

spojovací krček“ byl realizován. 

    

 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 2 

Stav plnění cíle:    1 

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 92 

 

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

Opatření: 3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury   

 

Název záměru:   Výstavba vodovodních řadů  

 

Komentář: Realizovány byly tyto záměry: 

 - Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory 

 - Vodovodní řad ve F-M, místní část Skalice 

 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 2 

Stav plnění cíle:  2 

  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 93 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

Aktivita: 3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města 

Frýdku-Místku 

 

Název záměru:   Příjezdová komunikace k hospici 

 

Komentář:  Nerealizováno z důvodu nedostatku finančních prostředků. 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0  

 

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: 3.2.3 Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy, 

cyklopruhy) 

 

Název záměru:   Provoz sdílených kol 

 

Komentář: V letech 2019 a 2020 provozovala bikesharing ve FM společnost Rekola 

(80, resp. 120 kol), uskutečnilo se 48 098, resp. 37 352 výpůjček. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 95 

 

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:   Elektronizace veřejné správy, posílení IT infrastruktury 

 

 

Komentář: Cílem záměru bylo posílení IT infrastruktury, úspora provozních 

nákladů, urychlení a zefektivnění práce úředníků. 

 Byly realizovány akce:   

- obnova zálohovacího řešení 

- implementace Identity management systému 

- implementace služby kybernetického bezpečnostního dohledu 

- vytvoření a nasazení nového intranetového portálu (který je 

v čase neustále vyvíjen a rozšiřován). 

 

Odpovědnost: OIT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  Plánováno 6 akcí, splněny 4 akce  

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně  
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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 

 

Název záměru:   Podpora pořízení hybridních automobilů 

 

 

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek od roku 2019 vyhlašuje dotační 

program na podporu nákupu nových osobních vozidel (M1) případně 

předváděcích osobních vozidel s nájezdem max. 5000 km s plně 

hybridním pohonem vybavených elektromotorem (FHEV). 

Dotační program „Podpora pořízení hybridních automobilů 

2019“ 

V roce 2019 bylo poskytnuto celkem třináct dotací v celkové výši 919 

tis. Kč, čerpány byly prostředky v celkové výši 862,1 tis. Kč. 

Dotační program „Podpora pořízení hybridních automobilů 

2020“ 

V roce 2020 bylo poskytnuto celkem sedm dotací v celkové výši 525 tis. 

Kč. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 97 

 

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

Opatření: 3.7 Veřejná zeleň ve městě 

 

Název záměru:   Technické zázemí pro Arboretum 

 

Komentář: Je zpracována projektová dokumentace, vzhledem k vysokým 

nákladům na realizaci nebylo rozhodnuto o zahájení realizace. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 98 

 

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:   Opravy bytových domů 

 

Komentář: Zahájeno bylo zpracování projektových dokumentací: 

 - Dům č. p. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací 

 - Dům č. p. 799 ul. ČSA - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací 

 Zpracování projektových dokumentací záměru „Dům č. p. 146, 

ul. 17. listopadu - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací“ a „Dům č. 

p. 147, ul. 17. listopadu - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací“ 

bude zahájeno až v roce 2021. 

  

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 3 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 99 

 

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

Opatření: 3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury  

 

Název záměru:   Odvodnění části Místek – Bahno – odstranění 

protipovodňového opatření 

 

Komentář:  Po konzultaci s OŽPaZ a Lesy ČR s.p. byl záměr odložen.    

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 100 

 

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:   Rekonstrukce bytových jader Penzionu pro seniory 

 

Komentář: V roce 2020 byla zahájena již III. etapa rekonstrukce bytových jader 

Penzionu pro seniory, Lískovecká 86.   

 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 2 

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: 3.1 Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 

podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení 

 

Název záměru:   Dostupné bydlení pro nízkopříjmové rodiny s dětmi a rodiče 

samoživitele 

 

Komentář: Je vypracován investiční záměr a projektová dokumentace ve fázi 

studie, s názvem Studie proveditelnosti bývalého hotelu Centrum – byty 

dostupného bydlení. 

 

Odpovědnost: OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 102 

 

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:   Dostupné bydlení pro seniory 

 

Komentář: Je vypracován investiční záměr a projektová dokumentace ve fázi 

studie, s názvem Studie proveditelnosti bývalého hotelu Centrum – byty 

dostupného bydlení. 

 

 

Odpovědnost: OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

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: 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení 

 

Název záměru:   Rekonstrukce dostupných bezbariérových bytů pro osoby se 

zdravotním postižením 

 

Komentář: Je zpracována typová projektová dokumentace pro bezbariérové byty 

pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Odpovědnost: OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Částečně splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 104 

 

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:   Výměna oken v domech zvláštního určení 

 

Komentář: V zásobníku OSOMU byla pro rok 2020 vedena akce s názvem:,,Č.p. 

54-55, ul. Zámecká – výměna oken“. Tento záměr byl realizován. 

 V dalších letech předpokládáme výměnu oken v dalších domech 

zvláštního určení.                                                    

                                              

Odpovědnost: OSOM                                                                                                                                                                                      

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:                                        

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně                        
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Vyhodnocení záměru č. 105 

 

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:   Rekonstrukce hotelu Centrum 

Komentář: Probíhá zpracování studie proveditelnosti.   

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 106 

 

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:   Tvorba a aktualizace strategických dokumentů města 

 

Komentář: OÚRaSŘ: V roce 2019 byl zpracován Plán udržitelné městské mobility a 

v roce 2020 byla zpracována Koncepce rozvoje Rekreačního resortu 

Olešná do roku 2025. 

 OSS: V roce 2020 byla zpracována Koncepce sociálního bydlení SMFM 

na období 2020-2025. 

  

Odpovědnost: podle typu dokumentu 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 

 

 


