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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, Akční plán 2019-2020 a Akční plán 2021-2022. Akční plány obsahují přehledy akcí, 

které město hodlá v daném časovém období realizovat. Akční plán 2021–2022 byl zastupitelstvem 

města schválen v březnu 2021 

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 2021–2022 jsou projekty, jejichž příprava nebo realizace byla plánována 

na období 2021-2022. 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 2021-2022 obsahuje 98 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 2021–2022 celkem 98 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 
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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 2022 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 2022 lze z 98 záměrů 58 % označit jako splněno, příp. plněno průběžně. 28 % 

bylo do konce sledovaného období splněno částečně a 14 % bylo klasifikováno jako nesplněno.  

58%

28%

14%

splněno / plněno průběžně splněno částečně nesplněno
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Číslo Název 
Číslo 

opatření 
Gesční příslušnost Indikátor Plnění 

1 Zahrada u Výtvarného oboru ZUŠ ve Frýdku-Místku 1.1.2 OŠKMaT Počet akcí Plněno průběžně 

2 Festival čtení 1.4.1 OŠKMaT Zpráva Splněno 

3 Velikonoční a Adventní městečko 1.4.1 ŽÚ Zpráva Splněno 

4 Masopustní jarmark 1.4.1 ŽÚ Zpráva Splněno 

5 Technotrasa – Po stopách textilek 1.5.8 TIC Zpráva Splněno 

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

7 Frýdek-Místek na kole 1.3.4 TIC Zpráva Splněno 

8 Mobilní informační servis 1.5.3 TIC Zpráva Splněno 

9 Putování po kapličkách ve Frýdku-Místku 1.5.1 TIC Zpráva Splněno částečně 

10 Rekonstrukce TIC Frýdek-Místek 1.5 OSOM Zpráva Splněno částečně 

11 Rekonstrukce foyeru Nové scény Vlast 1.4 OŠKMaT Počet akcí Nesplněno 

12 Redigitalizace kina Nová scéna Vlast 1.3. IO, OŠKMaT Počet akcí Plněno průběžně 

13 Rekonstrukce Nové scény Vlast 1.4 OŠKMaT Počet akcí Plněno průběžně 

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

15 Podpora rozvoje technického vzdělávání 1.1.1 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

16 
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 

17 
Úspory energie ve veřejných budovách -  ZŠ národního umělce Petra Bezruče, 
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 

1.1.2 OŠKMaT Počet akcí  Splněno 
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18 Stavební úpravy areálu ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1700 1.1.2 OŠKMaT Počet akcí  Plněno průběžně 

19 Obnova zahrad MŠ 1.1.2 OŠKMaT Zpráva  Plněno průběžně 

20 Veřejná sportoviště a workoutové aktivity 1.3.1 OŠKMaT, IO Počet akcí  Splněno částečně 

21 Podpora sportu 1.3.6 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

22 Podpora spolků pracujících v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže 1.3.6 OŠKMaT Zpráva  Splněno 

23 Podpora kulturních akcí 1.4.1 OŠKMaT Zpráva  Plněno průběžně 

24 Přístavba tělocvičny při ZŠ F-M, Pionýrů 400 1.1.2 IO Počet akcí Splněno částečně 

25 Rekonstrukce budovy bazénu při ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109 1.1.2 IO Počet akcí Nesplněno 

26 Hasičské sportovní hřiště 1.3.1 IO Zpráva Splněno částečně 

27 Rozvoj zázemí pro předškolní vzdělávání ve Frýdku-Místku 1.1.2 OŠKMaT, IO Počet akcí Splněno 

28 Vybudování tělocvičny při ZŠ F-M, J. Čapka 2555 1.1.2 IO Počet akcí Splněno částečně 

29 Vybudování tělocvičny a rozšíření zázemí ZŠ F-M – Chlebovice, Pod Kabáticí 107 1.1.2  IO Počet akcí Splněno částečně 

30 Rekonstrukce/výměna oken ZUŠ, Hlavní třída 11, Frýdek-Místek 1.1.2 IO  Počet akcí Nesplněno 

31 Informační systém ve městě 1.5.1 OÚRaSŘ Zpráva Nesplněno 

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

33 Doplnění infrastruktury v rekreační oblasti Olešná 1.5.2 OÚRaSŘ Zpráva Nesplněno 

34 Vznik slunících ploch u Ostravice 1.3.3 IO, OÚRaSŘ Počet akcí Nesplněno 

35 Budování nových dětských hřišť, rekonstrukce stávajících dětských hřišť, oplocení 1.3.1 IO, OŽPaZ Počet akcí Splněno 
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36 Rekonstrukce Městské knihovny FM – Místek 1.3.3 IO Počet akcí Splněno 

37 Rekonstrukce budovy Národního domu 1.4.6 IO Počet akcí Splněno částečně 

38 Rekonstrukce a renovace škol 1.1.2 IO Počet akcí Splněno částečně 

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

40 Vybudování sportovní haly – tělocvičny při ZŠ F-M, Jiřího z Poděbrad 3109  1.1.2 IO Počet akcí Splněno částečně 

41 Podpora provozu Faunaparku 1.3.6 OŽPaZ Zpráva Plněno průběžně 

42 Podpora spolku Neposedné tlapky 1.3.6 OŽPaZ Zpráva Plněno průběžně 

43 Přírodní zahrady 1.1.2 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

44 Bezbariérovost škol a školských zařízení 1.1.2 OŠKMaT Zpráva Plněno průběžně 

45 Rozvoj programů prevence kriminality 2.3.1 MP Zpráva Splněno částečně 

46 
Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy 
demence 

2.1.1 OSS Počet lůžek Plněno průběžně 

47 Domov pro seniory 2.1.1 OSS Počet lůžek Nesplněno 

48 Projekty prevence bezdomovectví 2.1.1 OSS Zpráva Splněno 

49 Navýšení kapacity odlehčovací služby   2.1.2 OSS Zpráva Nesplněno 

50 
Přestěhování služeb sociální prevence – krizové bydlení BETHEL do nových 
prostor 

2.1.2 OSS                              Zpráva Plněno průběžně 

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

52 Výstavba budovy denního stacionáře 2.1.2 OSS Počet akcí  Nesplněno 

53 Den pro seniory 2.1.4 OSS Zpráva Splněno 
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54 
Vznik ordinace praktického lékaře pro osoby, které mají omezený přístup ke 

zdravotní péči 
2.2.1 OSS Zpráva Nesplněno 

55 
Projekty na podporu dalších služeb v pobytových zařízeních - Stavební úpravy za 
účelem rozšíření kapacity Domu pokojného stáří 

2.1.1 OSS Zpráva Nesplněno 

56 Rozšíření kapacity denního stacionáře Domovinka 2.1.2 OSS Počet akcí Plněno průběžně 

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

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

59 Sídlo městské policie 2.3 IO Počet akcí Splněno částečně 

60 Domov pro seniory FM, p. o., ul. Školská 401 - rekonstrukce budovy 2.1.2 IO Zpráva Splněno částečně 

61 
Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatky tř. T.G.Masaryka a ul. 
Bruzovská a Radniční 

3.2.2 ODaSH Počet akcí Plněno průběžně 

62 Úprava křižovatky ulic T.G.Masaryka, Slezská a Těšínská 3.2.2 ODaSH Počet akcí Plněno průběžně 

63 Úprava horního úseku tř. T.G.Masaryka 3.2.2 ODaSH Počet akcí Splněno částečně 

64 Beskydské farmářské trhy 3.1.4 ODaSH Zpráva Splněno 

65 Trh vzdělávání a uplatnění 3.9.5 ŽÚ Zpráva  Splněno 

66 Coworkingové centrum 3.1.4 OÚRaSŘ Zpráva  Nesplněno 

67 Obnova městského mobiliáře 3.1.6 OŽPaZ,  OSOM Zpráva  Plněno průběžně 

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

69 Dostupné bydlení pro nízkopříjmové rodiny s dětmi a rodiče samoživitele 3.1.7 OSOM Zpráva Splněno částečně 

70 Dostupné bydlení pro seniory 3.1.7 OSOM Zpráva Splněno částečně 
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71 
Rekonstrukce dostupných bezbariérových bytů pro osoby se zdravotním 

postižením 
3.1.7 OSOM Zpráva Splněno částečně 

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

73 Rozšíření kompostárny v areálu Frýdecké skládky 3.8.1 FS, a.s., OŽPaZ Počet akcí Splněno 

74 Optimalizace odpadového hospodářství 3.8.2 OŽPaZ Zpráva Plněno průběžně 

75 Pořízení technologie pro snížení prašnosti 3.8.1 FS, a.s., OŽPaZ Počet akcí Splněno 

76 Výstavba technického zázemí společnosti TS a.s. v areálu lokality Collo-louky 3.5 TS a.s., ODaSH Zpráva Plněno průběžně 

77 Provoz sdílených kol 3.2.3 OÚRaSŘ Zpráva Plněno průběžně 

78 Podpora pořízení hybridních automobilů 3.2 OÚRaSŘ Zpráva Plněno průběžně 

79 Tvorba a aktualizace strategických dokumentů města 3.1.3 OÚRaSŘ, OŽPaZ Zpráva  Plněno průběžně 

80 Vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího MHD ve Frýdku-Místku 3.3.4 IO Počet akcí  Splněno částečně 

81 Rekonstrukce Památníku osvobození 3.1.6 IO Počet akcí  Splněno částečně 

82 Výstavba komunikace mezi ul. Na Půstkách a Na Blatnici vč. parkoviště 3.2.5 IO Počet akcí  Splněno částečně 

83 Odkanalizování místních částí Frýdku-Místku 3.5.2 IO Zpráva  Splněno 

84 Revitalizace sídliště Riviéra 3.1.6 IO 
Řešená 

plocha 
Splněno částečně 

85 Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku) 3.1.6 IO 
Řešená 
plocha 

Splněno 

86 Stavby vyvolané výstavbou obchvatu 3.2.1 IO Počet akcí Splněno 

87 Úspory energie v bytových domech 3.1.7 IO Počet akcí  Splněno částečně 

88 Opravy bytových domů 3.1.7 IO Počet akcí Splněno 
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89 Rekonstrukce bytových jader Penzionu pro seniory 3.7.7 IO Počet akcí  Splněno 

90 Novostavba bytů pro dostupné bydlení v lokalitě Na Poříčí 3.1.7 IO Zpráva Splněno částečně 

91 Dopravní terminál 3.3 IO Zpráva Splněno 

92 Revitalizace plochy před kulturním domem Válcoven plechu 3.1.6 IO Zpráva Splněno částečně 

93 
Demolice přestavku a úprava veřejného prostoru v okolí spodního schodiště na 
Růžovém pahorku 

3.1.6 IO Zpráva Nesplněno 

94 Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů 3.2.3 ODaSH, IO, OÚRaSŘ  Zpráva Plněno průběžně 

95 Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách - ul. Hlavní - ul. Dobrovského 3.2.2 ODaSH Počet akcí Splněno 

96 Podpora čistého ovzduší ve městě Frýdku-Místku 3.6.1 OŽPaZ  Zpráva Plněno průběžně 

97 Podpora regenerace veřejné zeleně 3.7.1 OŽPaZ Zpráva Plněno průběžně 

98 Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta 3.7.3 OŽPaZ 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 2022 lze z 98 záměrů 58 % označit jako splněno, příp. plněno průběžně. 28 % 

bylo do konce sledovaného období splněno částečně a 14 % 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:  Zahrada u Výtvarného oboru ZUŠ ve Frýdku-Místku 

 

Komentář: V roce 2021 byla dle zadání uživatele vypracována studie s návrhem 

úprav zahrady výtvarného oboru ZUŠ ve Frýdku-Místku a následně byl 

vypracován investiční záměr. Realizaci úprav zahrady je navrženo 

provést  

 až po zateplení budovy ZUŠ a dořešení majetkoprávních vztahů. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 2 

 

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: Knihovna FM pravidelně vyhlašuje v listopadu Festival čtení. V roce 

2021 proběhl v termínu od 22. do 28. listopadu a v roce 2022 od 21. 

do 27. listopadu.  

 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.  

 Rok 2021 byl ještě poznamenán koronavirovou pandemií a byl více 

zaměřen na rodinné aktivity a výzvy. V Knihovně FM pak proběhlo 

scénické čtení Čapek na scénu, výstava Myšlenky z knih, výtvarné dílny 

pro děti a besedy se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. 

 V roce 2022 je možné zmínit: tiskařský workshop „Uutěrky“, beseda  

 a wokrshop se spisovatelkou Ester Starou. Pro děti pak byla zajímavá 

výzva „V jaké době bych chtěl/nechtěl žít“. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 3 

 

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:   Velikonoční a Adventní městečko 

 

Komentář: 2021 - Vánoční trhy nebyly realizovány v důsledku covid omezení 

vyplývající z nouzového stavu. Vánoční atmosféru podpořilo rozmístění 

pasivních prvků, tzn. zvěřinec s živými zvířaty, světelní andělé, oslík a 

sáně, betlém, ozdobené kašny a v období Mikuláše čert. 

 2022 – Adventní trhy proběhly standardně, včetně 2. soutěž o „Sváteční 

vánočku“. 

  

 

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. 4 

 

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: 2021- Masopust nebyl realizovány v důsledku covid omezení vyplývající 

z nouzového stavu. 

 2022- Akce proběhla v únoru s průvodem masek a zabijačkou, bez 

soutěže (omikron). 

 

Odpovědnost: ŽÚ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 5 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

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

volnočasových aktivit a kultury 

 

Název záměru:   Technotrasa – Po stopách textilek 

Komentář: Frýdek-Místek přispívá již několik let do projektu Technotrasa unikátním 

zážitkem, kdy se zájemci mohou seznámit s textilní historií  a 

architekturou, které ovlivnily celkový život ve městě. Pro oživení 

prohlídek jsme zapojili bývalé zaměstnance Slezanu, abychom 

autenticky přiblížili život v textilkách. Prohlídky probíhaly od června do 

září nebo na objednávku. 

 

Odpovědnost: TIC 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 6 

 

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: Po dvouleté covidové pauze se 20. srpna 2022 do Frýdku-Místku vrátila 

oblíbená a vyhledávaná akce. Cílem akce bylo povznesení akce na 

úroveň gastrofestivalu a prezentovat jen kvalitní suroviny a produkty. 

Akci doplnil zajímavý program pro návštěvníky s rozšířením nabídky 

gastronomie, a také XII. ročník Beskydských rekordů.  

 Z dotazníkového šetření jsme zjistili, že akce se účastnili lidé mladší a 

střední generace nejen z Frýdku-Místku, ale také z blízkého okolí do 30 

km. Spokojenost návštěvníků s akcí převažovala, volili by ale původní 

lokalitu festivalu, kterou nebylo možné v roce 2022 z důvodu 

rekonstrukce Zámeckého parku zajistit. V roce 2023 plánujeme festival 

umístit zpět na Zámecké náměstí, zámek, do parku a okolních uliček. 

 

Odpovědnost: TIC 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 7 

 

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: Nově s názvem Frýdek-Místek na cestách. Získat skvělé tipy pro své 

výlety a dovolenou a užít si den strávený v malebném prostředí, v 

pohybu, na čerstvém vzduchu. Tak takový byl premiérový ročník akce 

Frýdek-Místek na cestách, který se uskutečnil v resortu Olešná 21. 

května 2022. 

 Cílem bylo nabídnout občanům města a jeho návštěvníkům možnosti 

trávení volného času. Celá akce byla koncipovaná do tématu dovolená, 

výlety a trávení volného času. Soutěžní trasa kolem Olešné byla 

zaměřena na plnění úkolů, které zajistily stanoviště umístěné podél 

cyklostezky. Soutěžní úkoly byly směřovány do hlavního tématu 

dovolená, ať už aktivně strávenou, nebo relaxačně. Dalším bodem 

programu byl miniveletrh nabídky CR v sousedních krajích v ČR s aktivní 

prezentací zajímavých míst, které je možné navštívit. V zázemí 

autokempu byl pro návštěvníky připraven prodej zboží, který souvisel s 

daným tématem, nebo cestovatelské přednášky. 

 

Odpovědnost: TIC 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 8 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.3 Podpora mediálního obrazu města 

 

Název záměru:   Mobilní informační servis 

 

Komentář: V roce 2022 jsme zajistili mobilní informační centrum prostřednictvím 

vyjíždění do terénu na kole, pěšky, s prezentačním stanem a postavili 

jsme opět pevný stánek umístěný v rekreačním resortu Olešná.  Každý 

z těchto druhů realizace projektu má svoji cílovou skupinu. Na kole 

oslovujeme především místní občany, poskytujeme jim programy, 

odpovídáme na dotazy apod.  

 Při výjezdech do Beskyd a na prezentace oslovujeme již konkrétně 

návštěvníky a lákáme je na zajímavosti ve Frýdku-Místku a jeho blízkém 

okolí. Ve stánku na Olešné poskytujeme informace především 

návštěvníkům ubytovaným v resortu Olešná, radíme s tipy na výlety, 

poskytujeme základní informace o městě, prodáváme suvenýry apod. 

 

Odpovědnost: TIC 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 9 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.1 Podpora propagace různých druhů cestovního ruchu ve městě 

 

Název záměru:   Putování po kapličkách ve Frýdku-Místku   

 

Komentář: Cílem projektu bylo rozšířit nabídku pro volnočasové aktivity ve městě 

se záměrem zviditelnit kapličky. Byly vytipovány 4 trasy na katastru 

města vhodné pro nordic walking, částečně vede kolem kapliček. 

Prozatím je realizována tiskovina s vyznačenými trasami a QR kódy, 

přes které se dostanou obyvatelé města a turisté, na web visitfm.cz, 

kde budou trasy rozepsané podrobněji. 

 Na jaře 2023 plánujeme slavnostní křest materiálu.  

 

Odpovědnost: TIC 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 10 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita:  

 

Název záměru:   Rekonstrukce TIC Frýdek-Místek 

 

Komentář: Je připravena projektová dokumentace rekonstrukce prostor TIC – 

pobočka Frýdek i pobočka Místek. Rekonstrukce pobočky Místek 

vyžaduje získání stavebního povolení, v současné době probíhá stavební 

řízení. 

 Po vydání stavebního povolení bude rekonstrukce obou poboček 

soutěžena odborem zadávání věř. zakázek a provedena v 2.pololetí r. 

2023. 

 

Odpovědnost: OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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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:  

 

Název záměru:   Rekonstrukce foyeru Nové scény Vlast 

 

Komentář: Druhá etapa revitalizace foyeru - tj. celková rekonstrukce foyeru nebyla 

doposud realizována. Doposud nebyl vyhlášen vhodný dotační program,  

ze kterého by bylo možné akci realizovat.  

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 12 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

Aktivita: 

 

Název záměru:   Redigitalizace kina Nová scéna Vlast 

 

Komentář: Na realizaci projektu byla v roce 2022 získána podpora Státního fondu 

kinematografie, z dotačního okruhu 4. technický rozvoj a modernizace,  

ve výši 300.000 Kč. V roce 2022 proběhlo řízení o výběru dodavatele. 

Realizace projektu je plánována na červenec 2023. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 13 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

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

Aktivita: 

 

Název záměru:   Rekonstrukce Nové scény Vlast 

 

Komentář: V roce 2022 proběhlo posouzení stavu fasády a zpracování investičního 

záměru se specifikací návrhu rozsahu oprav fasády. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 14 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 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: Statutární město podpořilo podání projektů základních škol zaměřených 

na rozvoj polytechnického vzdělávání ve školách a robotiku jejich 

zařazením do seznamu investičních priorit místního akčního plánu 

správního obvodu obce a vyjádřilo souhlas a podporu s jejich případnou 

realizací v rámci programů IROP vyhlášených v závěru roku 2022.  

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 15 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě 

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

zařízeních 

 

Název záměru:   Podpora rozvoje technického vzdělávání 

 

Komentář: Statutární město podpořilo podání projektů základních škol zaměřených  

na podporu rozvoje technického vzdělávání jejich zařazením do 

seznamu investičních priorit místního akčního plánu správního obvodu 

obce a vyjádřilo souhlas a podporu s jejich případnou realizací v rámci 

programů IROP vyhlášených v závěru roku 2022. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 16 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 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: Statutární město podpořilo podání projektů základních škol zaměřených 

na zvyšování úrovně ve vzdělávání, modernizace multimediálních, 

odborných učeben základních škol jejich zařazením do seznamu 

investičních priorit místního akčního plánu správního obvodu obce a 

vyjádřilo souhlas  

a podporu s jejich případnou realizací v rámci programů IROP 

vyhlášených  

v závěru roku 2022. 

 V roce 2022 statutární město Frýdek-Místek v rámci výzvy č. 2, 

vyhlášené  

v rámci ITI Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027, předložilo 

projektový záměr na projekt „Frýdek-Místek v 3D realitě“ se zaměřením 

na zavedení moderních vyučovacích metod do vyučování v základních 

školách. Předmětem projektu „Frýdek-Místek ve 3D realitě“ je pořízení 

vybavení  

pro zavedení virtuální reality do výuky devíti základních škol s 2. 

stupněm  

ve Frýdku-Místku a zajištění páteřní konektivity škol. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 17 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě 

Aktivita: 1.1.2 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 2022 proběhlo zateplení budovy přístavby školy – tj. učebnového 

pavilonu I. stupně a školní jídelny. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

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: 1.1 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 průběhu roku 2021 a 2022 Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 

1700 realizovala další etapy rekonstrukce oplocení školy a provedla 

rekonstrukci zpevněné plochy v zadní části areálu školy. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 3 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 19 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě 

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

Název záměru:   Obnova zahrad MŠ 

 

Komentář:  V průběhu roku 2021 byly revitalizovány zpevněné plochy v areálech 

Mateřské školy Pohádka, ul. Gogolova 239 a Třanovského 404.  

Současně byly podpořeny projekty MŠ na vybudování přírodních 

zahrad. V letech 2021 a 2022 byly vybudovány tři přírodní zahrady v 

areálech MŠ. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  

  

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 20 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

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

 

Název záměru:   Veřejná sportoviště a workoutové aktivity 

 

Komentář: Pumptrack ve Frýdku – Místku – v 3/2021 byla zpracována PD ve stupni 

dokumentace pro územní souhlas. V 05/2022 byla zpracovateli 

projektové dokumentace zaslána výzva k zahájení prací na stupni DPS 

projektové dokumentace. 

 Revitalizace veřejného prostranství – Antala Staška – uvedená akce byla 

ukončena a vyřazena ze zásobníku IO. 

 Revitalizace sídliště Riviéra – viz záměr č. 84. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT, IO 

 

Indikátor: Počet rekonstruovaných/vybudovaných hřišť 

Cíl indikátoru: 3 

Stav plnění cíle:  0   

 

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: 1.3.6 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:  

 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 2021 město podpořilo sportovní kluby ve městě v celkové výši  

41,8 mil. Kč. Z toho byl Mládežnický sport podpořen cca 30,2 mil. Kč  

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

byl podpořen 1,7 mil. Kč. Zbývající část finanční podpory byla čerpána 

formou individuálních dotací sportovním spolkům.  

 V roce 2022 město podpořilo sportovní kluby ve městě v celkové výši  

46,9 mil. Kč. Z toho byl Mládežnický sport podpořen cca 32,7 mil. Kč  

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

byl podpořen 1,7 mil. Kč. Zbývající část finanční podpory byla čerpána 

formou individuálních dotací sportovním spolkům. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 22 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.6 Podpora spolkové a klubové činnosti  

 

 

Název záměru:   Podpora spolků pracujících v oblasti volnočasových aktivit dětí 

a mládeže 

 

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

aktivit je pravidelně podporována z dotačního programu „Podpora 

výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek" jehož 

výše v roce 2021 a 2022 byla 720 tis. Kč/rok. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  1 

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 23 

 

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) bylo 

vyčleněno v roce 2021 v rozpočtu SMFM cca 1,26 mil. Kč pro „Dotační 

program Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na 

rok 2021“ a na samostatné kulturní akce cca 3,5 mil Kč (např. na 

Sweetsen fest a FM City fest cca 1,5 mil., Folklorní veselici 0,3 mil. Kč, 

Muzikantské žně, SHF, Souznění aj.).  

  Na podporu činnosti kulturních subjektů (akce a jejich činnost) v roce 

2022 bylo vyčleněno v rozpočtu SMFM cca 6,0 mil. Kč pro Dotační 

program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na 

rok 2022“ (např. na Městský folklorní festival cca 0,7 mil. Kč, Sweetsen 

fest a FM City fest cca 1,5 mil., Muzikantské žně, SHF, Souznění aj.).   

 Podpora kulturních akcí probíhá každoročně 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. Taktéž v Městské 

knihovně Frýdek-Místek, příspěvková organizace, probíhají menší 

kulturní akce (besedy, přednášky, autorská čtení apod.) 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva  

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 24 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě 

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

Název záměru:   Přístavba tělocvičny při ZŠ F-M, Pionýrů 400 

 

Komentář: V roce 2020 byla zpracována PD pro společné povolení a dokumentace 

provedení stavby. Akce nebyla určena k realizaci. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 

 

 



 
 
 
 

39 
 

Vyhodnocení záměru č. 25 

 

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 budovy bazénu při ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109 

 

Komentář: Projektová příprava nebyla zahájena. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:   0  

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 26 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

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

 

Název záměru:  Hasičské sportovní hřiště 

 

Komentář: V rámci projektové přípravy byl v r. 2020 zpracován výškopis, polohopis 

a hydrogeologický průzkum a studie. V roce 2021 byly práce na 

pokračování projekčních prací pozastaveny do doby vyřešení 

majetkoprávních vztahů se sousedy. Tento stav trval i během roku 

2022. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně. 
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Vyhodnocení záměru č. 27 

 

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:   Rozvoj zázemí pro předškolní vzdělávání ve Frýdku-Místku 

 

Komentář: MŠ Pohádka, Gogolova 239 – rekonstrukce elektroinstalace. Záměr byl 

realizován. Ukončení stavebních prací v 9/2022. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT, IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 28 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě 

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

Název záměru:   Vybudování tělocvičny při ZŠ F-M, J. Čapka 2555 

 

Komentář: V 12/2020 byla zpracována PD pro územní rozhodnutí a stavební 

povolení. V 09/2022 byla ukončena smlouva s projektantem. V roce 

2022 bylo v rámci přípravy území odstraněno původní venkovní 

sportoviště v místě budoucí stavby. Na realizaci DPS bude v roce 2023 

zadáno výběrové řízení. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 29 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě 

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství  

 

Název záměru:   Vybudování tělocvičny a rozšíření zázemí ZŠ F-M – Chlebovice, 

Pod Kabáticí 107 

 

Komentář: Pro akci je zpracována projektová dokumentace ve stupních DÚR, DSP 

a DPS. Stavební povolení bylo vydáno v 01/2021. Vzhledem k nárůstu 

cen stavebních prací a materiálů, bude zpracována revize a aktualizace 

stávající DPS. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 30 

 

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/výměna oken ZUŠ, Hlavní třída 11, Frýdek-

Místek 

 

Komentář: Projektová příprava nebyla zahájena 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 31 

 

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. 32). 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Zpráva  

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 32 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.5 Zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě 

Aktivita: 1.5.2 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. polep autobusových zastávek, vstup MMFM, 

Zpravodaj, manuál OLEŠNÁ F≈M, vnitřní informační systém, 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. 33 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.2 Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové 

zóny „Olešná“ 

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

stravovací kapacity, doprava a technická infrastruktura) 

 

Název záměru:   Doplnění infrastruktury v rekreační oblasti Olešná 

 

Komentář: Byla zpracována výrobní dokumentace slunících lavic. S přípravou 

projektu se počítá v roce 2023 v návaznosti na možnosti získání dotace. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Zpráva  

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 34 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.3 Rekonstrukce budov pro volný čas 

 

Název záměru:   Vznik slunících ploch u Ostravice 

 

Komentář: V r. 2021 realizoval hlavní architekt města participaci s občany. 

Projektová příprava nebyla zahájena. 

 

Odpovědnost: IO, OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 35 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

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

Název záměru:   Budování nových dětských hřišť, rekonstrukce stávajících 

dětských hřišť, oplocení 

Komentář: V období 2021-2022 byla provedena rekonstrukce jednoho většího 

dětského hřiště na ulici F. Linharta a bylo vybudováno jedno menší 

hřiště na ulici Palkovická.  

 Dětské hřiště na ulici F. Linharta bylo rekonstruováno z důvodu 

zhoršeného technického stavu herních prvků a dopadové plochy. 

Původní stav dětského hřiště nevyhovoval bezpečnostním požadavkům 

na jeho provoz. Část hranolů na herních prvcích byla napadena 

hnilobou. U původních pryžových dlaždic došlo stářím ke změně tvaru 

a provozem k povrchovému opotřebení. Původní dřevěné herní prvky 

ze smrkového dřeva byly nahrazeny novými herními prvky z akátového 

dřeva, které má především větší životnost. Nové konstrukce herních 

prvků jsou pro děti atraktivnější z hlediska využití. Původní pryžové 

dlaždice byly nahrazeny přírodním materiálem z dřevní štěpky.     

 Nové dětské hřiště bylo vybudováno u objektu bývalých kasáren v 

Místku na ulici Palkovická, který slouží jako ubytovací zařízení zejména 

pro uprchlíky z Ukrajiny. Z důvodu naplnění kapacity ubytovacího 

zařízení vznikla potřeba vybudování plochy pro venkovní volnočasovou 

aktivitu. Bylo vybudováno malé dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let, 

které vyhovuje legislativním požadavkům na jeho provoz a bezpečnost.  

 V rámci participace proběhla v roce 2022 příprava projektu 

„Odpočinkové místo Zátiší“, v rámci kterého je počítáno s umístěním 

workoutových prvků. 

 V roce 2022 proběhla také participace v rámci přípravy investiční akce 

„Volnočasový areál ve Frýdku-Místku“, jehož součástí je také dětské 

hřiště. 

 

Odpovědnost: IO, OŽPaZ 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 4 

Stav plnění cíle:  4 

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 36 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.3 Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita: 1.3.3 Rekonstrukce budov pro volný čas 

 

Název záměru:   Rekonstrukce Městské knihovny FM – Místek 

 

Komentář: Záměr rekonstrukce Městské knihovny FM – Místek, Hlavní 111 byl 

realizován.  

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 37 

 

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 12/2021 byla předána architektonická studie. Investiční akce byla 

přejmenována na Nové kulturní centrum města a rozdělena na tři části 

– Národní dům, Místecká záložna a přístavba Nové scény. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 38 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě 

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

Název záměru:   Rekonstrukce a renovace škol 

 

Komentář: ZŠ a MŠ Skalice 192 – oprava/zateplení fasády  - 07/2022 bylo zahájeno 

provádění stavebních prací. Předpoklad ukončení je v 6/2023. 

 ZŠ Lískovec 320 – rekonstrukce vstupního schodiště – název této akce 

byl změněn na „ ZŠ F-M Lískovec 320 – hydroizolace spodní stavby“. V 

roce 2022 byly ukončena projektová příprava. Předpoklad realizace I. 

etapy je v roce 2023 a II. etapy v roce 2024. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 2 

Stav plnění cíle:  0 

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 39 

 

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: V roce 2021 byly zpracovány dvě nové studie na změnu koncepce 

areálu a snížení ceny na realizaci. V roce 2022 proběhla participace s 

občany, projektová příprava nepokračovala. V r. 2023 bude znovu 

zahájena projektová příprava. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 40 

 

Tematická oblast: 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání a školství ve městě 

Aktivita: 1.1.2 Infrastruktura pro rozvoj školství 

 

Název záměru:   Vybudování sportovní haly – tělocvičny při ZŠ F-M, Jiřího z 

Poděbrad 3109 

 

Komentář: Uvedená investiční akce byla přejmenovaná na „Sportovní hala Frýdek-

Místek“. V 11/2016 byla vyhotovena architektonická studie a v 06/2018 

projektová dokumentace k provedení stavby. Akce nebyla dána k 

realizaci. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 41 

 

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 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 14. 

zasedání konaném dne 16.03.2021 o uzavření smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace ve výši 180 000 Kč, a to výhradně na úhradu 

nákladů na provoz Faunaparku pro rok 2021; dále Zastupitelstvo města 

Frýdku-Místku rozhodlo na svém 18. zasedání konaném dne 09.03.2022 

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 180 000 

Kč, a to výhradně na úhradu nákladů na provoz Faunaparku pro rok 

2022.Podmínkou řádného uzavření dotačních smluv v letech 2021-2022 

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 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 42 

 

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 spolku Neposedné tlapky 

 

Komentář: Cílem projektu je zlepšování životního prostředí statutárního města 

Frýdku-Místku odchytem a regulací populace opuštěných a toulavých 

koček a zajištění péče o staré, nemocné a hendikepované opuštěné  

 a toulavé kočky. Jedním z bodů Programového prohlášení Rady města 

Frýdku-Místku pro volební období 2018-2022 byla podpora vzniku a 

provozu kočičího útulku. Podporou činnosti spolku Neposedné tlapky 

tak došlo k naplnění tohoto programového prohlášení. Cílovou skupinou 

jsou občané města. 

 Projekt podpory spolku Neposedné tlapky je realizován na území 

statutárního města Frýdku-Místku. Odchycené kočky jsou umísťovány  

 v sídle spolku Neposedné tlapky na ul. Sokolská 1347 ve Frýdku. 

 Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo na svém 14. zasedání 

konaném dne 16.03.2021 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace ve výši 810 000 Kč, a to výhradně na úhradu nákladů na péči o 

toulavé kočky v roce 2021; dále Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

rozhodlo na svém 18. zasedání konaném dne 09.03.2022 o uzavření 

smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 810 000 Kč, a to 

výhradně na úhradu nákladů na péči o toulavé kočky v roce 2022. 

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 43 

 

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:   Přírodní zahrady 

 

Komentář: V průběhu roku 2021 a 2022 bylo v areálech základních a mateřských 

škol za podpory z dotačního programu Státního fondu životního 

prostředí ČR vybudováno 5 přírodních zahrad. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 44 

 

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:   Bezbariérovost škol a školských zařízení 

Komentář: V roce 2021 a 2022 byla realizována výstavba bezbariérového 

sociálního zařízení na Základní škole Frýdek-Místek, Pionýrů 400 a 

Základní škole Frýdek-Místek, Komenského 402. 

 

Odpovědnost: OŠKMaT 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 

 

 



 
 
 
 

59 
 

Vyhodnocení záměru č. 45 

 

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: 2021  

                                      Forenzní značení jízdních kol – bylo označeno a zaevidováno celkem 254 

kol.  

                                      Putovní pohár nebyl realizován z důvodu pandemie.    

                                      2022 

                                      Forenzní značení jízdních kol – bylo označeno a zaevidováno celkem 98 

jízdních kol.  

                                      Putovní pohár se konal na dopravním hřišti v červnu 2022. 

                                      Senioři a jejich bezpečnost – jedná se o montáže bezpečnostních řetízků 

na vstupní dveře do obydlí. O tuto nabízenou bezplatnou službu však 

již není zájem. V letech 2021-2022 nebyl nemontován žádný řetízek. 

                                      Projekt panda probíhal v mateřských školách na území města v obou 

letech. Každý rok bylo provedeno 15 návštěv školek. Jednalo se o 

výchovu hrou v oblasti dopravní, bezpečnosti aj. 

 

Odpovědnost: MP 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 46 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 

Frýdek-Místek 

 

Název záměru:  Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou 

demencí a jinými typy demence 

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

zásobníku akcí investičního odboru. V roce 2022 byl radou města 

schválen záměr prodat pozemky pro budoucí vybudování registrované 

sociální služby domov se zvláštním režimem. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet lůžek 

Cíl indikátoru: 80 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 47 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 

Frýdek-Místek 

 

Název záměru:   Domov pro seniory 

 

Komentář: Záměr byl součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a 

navazujících aktivit na období 2019-2021. Záměr se nepodařilo dosud 

realizovat. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet lůžek 

Cíl indikátoru: 100 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 48 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 

Frýdek-Místek 

 

Název záměru:   Projekty prevence bezdomovectví 

 

Komentář: Záměr byl realizován Slezskou diakonií v rámci programu Housing First, 

kdy jsou v tomto projektu poskytnuty celkem 4 byty, přičemž dva byty 

jsou ve vlastnictví SMFM. V roce 2021 byly podpořeny 3 matky 

samoživitelky a 1 žena – jednotlivec. V roce 2022 byly podpořeny 3 

matky samoživitelky, 1 žena – jednotlivec a jedna rodina.  

 Dále záměr realizovala Armáda spásy v rámci projektu Prevence 

bezdomovectví. V roce 2021 byl projekt podpořen z rozpočtu SMFM 

částkou 450.000,- Kč, počet klientů – 71, počet bytů – 32. V roce 2022 

byl projekt podpořen z rozpočtu SMFM částkou 550.000,- Kč, počet 

klientů – 58, 23 bytů. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

Stav plnění cíle:  1  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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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: 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb 

 

Název záměru:   Navýšení kapacity odlehčovací služby   

 

Komentář: Záměr se nepodařilo zrealizovat, protože nebyl vyhlášen vhodný dotační 

titul. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

Stav plnění cíle:  0  

 

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:   Přestěhování služeb sociální prevence – krizové bydlení 

BETHEL do nových prostor 

 

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

zásobníku akcí investičního odboru. V roce 2022 byl podán záměr na 

strategický projekt v rámci výzvy pro Integrovaný regionální operační 

program pro projekty v rámci Integrované teritoriální investice 

Ostravské metropolitní oblasti. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně  
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Vyhodnocení záměru č. 51 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.1 Realizace výstupů plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 

Frýdek-Místek 

 

Název záměru:   Chráněné bydlení pro osoby s psychickým onemocněním 

 

Komentář: Záměr byl součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a 

navazujících aktivit SMFM na období 2019-2021 a je součástí 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit 

SMFM na období 2022-2025. Záměr se však nepodařilo dosud 

zrealizovat, protože nebyl vyhlášen vhodný dotační titul. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 52 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb 

 

Název záměru:   Výstavba budovy denního stacionáře 

 

Komentář: Záměr se nepodařilo zrealizovat, protože nebyl vyhlášen vhodný dotační 

titul. S realizací záměru se v dalším období nepočítá a navrhujeme ho 

odstranit. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 53 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě  

Aktivita: 2.1.4 Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 

 

Název záměru:   Den pro seniory 

 

Komentář: V roce 2021 proběhl Den pro seniory v kině Vlast pro cca 500 seniorů s 

programem divadelního představení. V roce 2022 proběhl Den pro 

seniory také v kině Vlast pro cca 500 seniorů s programem hudebního 

vystoupení. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  1   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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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:   Vznik ordinace praktického lékaře pro osoby, které mají 

omezený přístup ke zdravotní péči 

 

Komentář: Byly zmapovány možnosti financování (zdravotní pojišťovny, jiné 

dotace, Ministerstvo zdravotnictví – Pilotní projekt z EU OPZ – 6,5 mil. 

Kč, MSK, obce, dotace, dary). Aktuálně se vznik ordinace pro chudé na 

území SMFM neplánuje. V případě potřeby je možno využít „ordinaci 

pro chudé“ v Ostravě. S realizací záměru se v dalším období nepočítá a 

navrhujeme ho odstranit. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 55 

 

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: Záměr se nepodařilo realizovat, protože nebyl vyhlášen vhodný dotační 

titul. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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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: 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb  

 

Název záměru:   Rozšíření kapacity denního stacionáře Domovinka 

 

Komentář: Byl zpracován nový projektový záměr na vybudování nové budovy pro 

Centrum denních služeb Domovinka s kapacitou 40 míst v lokalitě Nová 

Osada ve Frýdku a investiční akce byla zařazena do zásobníku akcí 

investičního odboru. V roce 2022 byl podán záměr na strategický 

projekt v rámci výzvy pro Integrovaný regionální operační program pro 

projekty v rámci Integrované teritoriální investice Ostravské 

metropolitní oblasti. 

 

Odpovědnost: OSS 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 57 

 

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: Záměr byl realizován. Stavební práce byly ukončeny ve 12/2021. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 58 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

Aktivita:  

 

Název záměru:  Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. Střelniční 

 

Komentář: Stavební práce byly zahájeny v 07/2021 a ukončení je plánováno na 

4/2023. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 59 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.3 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě 

Aktivita:  

 

Název záměru:   Sídlo městské policie 

 

Komentář: Stavební práce byly zahájeny v 01/2022 a ukončení je plánováno na  

12/2023. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně. 

 

 



 
 
 
 

74 
 

Vyhodnocení záměru č. 60 

 

Tematická oblast: 2 Sociální služby a zdravotní péče 

Opatření: 2.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb ve městě 

Aktivita: 2.1.2 Podpora potřebných sociálních služeb 

 

Název záměru:   Domov pro seniory FM, p. o., ul. Školská 401 - rekonstrukce 

budovy 

 

Komentář: V 10/2022 byla vyhotovena projektová dokumentace ve stupni DSP. V 

r. 2023 bude dokončena DPS a bude proveden výběr zhotovitele stavby. 

Předpoklad zahájení stavebních prací je v 06/2023. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  0   

 

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

Frýdku-Místku 

 

Název záměru:   Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatky tř. 

T.G.Masaryka a ul. Bruzovská a Radniční 

 

Komentář: Součástí projektu výstavby dopravního dispečinku a navazující úpravy 

vybraných křižovatek. V letošním roce by měla být zpracována 

projektová dokumentace a vyřízeno potřebné povolení. Vlastní realizaci 

předpokládáme v roce 2024. 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 62 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města 

Frýdku-Místku 

 

Název záměru:  Úprava křižovatky ulic T.G.Masaryka, Slezská a Těšínská 

 

Komentář: Je zpracována projektová dokumentace a vyřizuje se povolení. 

Předpoklad realizace – 07-09/2023 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 63 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita: 3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města 

Frýdku-Místku 

 

Název záměru:   Úprava horního úseku tř. T.G.Masaryka 

 

Komentář: Na tuto akci byla investičním odborem zpracována studie. Další stupně 

projektové dokumentace se nepřipravují. S ohledem na rozsah dané 

investiční akce doporučujeme předat do gesce investičního odboru. 

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 64 

 

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

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

podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.4 Podpora vzniku podnikatelského inkubátoru 

 

Název záměru:   Beskydské farmářské trhy 

 

Komentář: 2021 – bylo zrealizováno 15 trhů, včetně zabijačky. Začátek sezóny s 

částečným omezením, tzn. bez občerstvení a se stanovenými rozestupy 

v důsledku covidových omezení. 

 2022 - v rámci sezóny proběhlo 18 trhů se standardním průběh, tj. bez 

covid opatření, včetně víkendových akcí i zabijačky na závěr sezóny. 

Odpovědnost: 

 

Odpovědnost: ŽÚ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 65 

 

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:   Trh vzdělávání a uplatnění 

 

Komentář: 2021 - opakovaně vládní opatření neumožnila akci uspořádat, tudíž byly 

již podruhé zvolena virtuální podoba: 

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

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

 2022 – akce byla realizována v hale Polárka za standardních podmínek, 

tj. bez covid omezení. 

 

Odpovědnost: ŽÚ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 66 

 

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:   Coworkingové centrum 

 

Komentář: Záměr vytvoření cowork centra v rámci projektu „Osmička F≈M - 

transformace brownfieldu na multifunkční objekt“ se nijak neposunul, 

nedošlo k nastavení vzájemné spolupráce s vlastníkem objektu. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Nesplněno 
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Vyhodnocení záměru č. 67 

 

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

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

podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

Název záměru:   Obnova městského mobiliáře 

 

Komentář: V průběhu sledovaného období docházelo průběžně k výměně 

poškozených nádob na odpad. 

 V rámci investiční akce – rekonstrukce dětského hřiště na ulici F. 

Linharta došlo k obnově poškozených a provozně nebezpečných 

dětských prvků. 

 

Odpovědnost: OŽPaZ,  OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 68 

 

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

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

podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení 

 

Název záměru:   Odstranění zanedbanosti bytového fondu ve vlastnictví SMFM 

 

Komentář: V rámci finančních prostředků určených na záchovnou údržbu a opravy 

bytů ve vlastnictví SMFM byly v roce 2021 čerpány finanční prostředky 

na zlepšení bydlení v domech zvl. určení (2 902 tis. Kč) a na zlepšení 

bydlení v obecních bytech (8 004 tis. Kč). Tyto finanční prostředky jsou 

používány na postupné odstranění zanedbanosti bytového fondu 

(zejména se jedná o výměnu zařizovacích předmětů, podlah, obkladů, 

interiérových a vstupních dveří, kuchyňských linek, vestavěných skříní). 

V případě potřeby je v bytech prováděna i rekonstrukce elektrorozvodů, 

popřípadě vyzdění bytového jádra. 

 Na běžné opravy a údržbu bytového fondu byly čerpány finanční 

prostředky ve výši 17 597 tis. Kč. 

 

Odpovědnost: OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 69 

 

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: Nová výstavba bydlení pro nízkopříjmové rodiny nebyla plánována ani 

realizována. Bydlení pro tyto rodiny je řešeno v rámci bytového fondu 

města. Výše nájemného v obecních bytech je akceptovatelná i pro tuto 

skupinu obyvatel. 

 

Odpovědnost: OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 70 

 

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

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

podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení 

 

Název záměru:   Dostupné bydlení pro seniory 

 

Komentář: Nová výstavba bydlení nebyla plánována ani realizována. Senioři mohou 

využít možnost bydlení v domech zvláštního určení. 

 Dostupné bydlení z ekonomického hlediska: 

- Nájem v bytech pro seniory se nezvýšil 

- Nebyla uplatněna inflační doložka u nájemného 

 

Odpovědnost: OSOM 

 

Indikátor: Zpráva  

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 71 

 

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: V r. 2020 byl rekonstruován 1 byt ze standardního na byt s částečnou 

bezbariérovou úpravou (Malý Koloredov 811). 

 V r. 2021 byl rekonstruován 1 byt ze standardního na byt bezbariérový 

(Malý Koloredov 811). 

 Další požadavky odboru sociálních služeb na úpravy bytů nebyly 

dodány. 

 

Odpovědnost: OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 72 

 

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 r. 2022 proběhla výměna oken v domě zvl. určení čp. 56, ul. Zámecká. 

 Výměna oken včetně dalších stavebních prací v domě čp. 1166, ul. 

Těšínská bude realizována v r. 2024. 

 

Odpovědnost: OSOM 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 73 

 

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

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita: 3.8.1 Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství 

 

Název záměru:   Rozšíření kompostárny v areálu Frýdecké skládky 

 

Komentář: V areálu společnosti Frýdecká skládka, a.s. na Panských Nových 

Dvorech byla dokončena stavba – Rozšíření kompostárny. Kompostárna 

byla po rozšíření zkolaudována a uvedena do provozu, její současná 

kapacita je  

15 000 t/rok, původní kapacita byla 4 500 t/rok. 

 

Odpovědnost: FS, a.s., OŽPaZ 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1  

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 74 

 

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

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita: 3.8.2 Podpora separace a optimalizace odpadového hospodářství ve 

městě 

 

Název záměru:   Optimalizace odpadového hospodářství 

 

Komentář: Statutární město Frýdek-Místek postupně optimalizuje síť rozmístění 

nádob na separované odpady a neustále zlepšuje služby v oblasti 

odpadového hospodářství. 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 Frýdek-Místek ve spolupráci s Frýdeckou skládkou, a.s., službu 

častějšího svozu papíru a plastu ve vybraných lokalitách. V roce 2021 

byl rozšířena kapacita nádob na použité oleje a tuky o 100 nádob. 

Postupně se rozšiřuje svoz bioodpadů ze sídlišť, je rozmístěno již 34 ks 

nádob. V roce 2021 byl zahájen také svoz bioodpadů z místních částí, 

kdy jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery co 2 měsíce od dubna 

do října na 12 stanovištích. 

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 75 

 

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

Opatření: 3.8 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Aktivita: 3.8.1 Infrastruktura pro udržitelný systém odpadového hospodářství 

 

Název záměru:   Pořízení technologie pro snížení prašnosti 

 

Komentář: V lednu 2021 podala společnost Frýdecká skládka, a.s. žádost o finanční 

podporu na pořízení nakladače se zametacím zařízením v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy č. 2 Zlepšování 

kvality ovzduší v lidských sídlech vyhlášeného Státním fondem životního 

prostředí České republiky; o přidělení dotace bylo rozhodnuto v dubnu 

2022, poté byly zahájeny kroky k přípravě a organizaci výběrového 

řízení. Výběr dodavatele byl ukončen v prosinci 2022 a k podpisu 

smlouvy došlo dne 3. 1. 2023. Celkové výdaje projektu činí 5 826 150 

Kč, způsobilé výdaje činí 4 815 000 Kč. V lednu 2022 byl stroj dodán a 

uveden do provozu. Pořízením stroje bude zajištěno pravidelné čištění 

komunikací a dojde tak k výraznému zlepšení kvality ovzduší v okolí 

provozovaných zařízení v lokalitě Panské Nové Dvory. 

 

Odpovědnost: FS, a.s., OŽPaZ 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 76 

 

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

Opatření: 3.5 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury 

Aktivita:  

 

Název záměru:   Výstavba technického zázemí společnosti TS a.s. v areálu 

lokality Collo-louky 

 

Komentář: Stavba nebyla započata. Projekt byl pozastaven z ekonomických 

důvodů ve fázi zhotovené projektové dokumentace. TS a.s. zvažuje 

různé možnosti dotvoření svého technického zázemí stejně jako 

optimální využití lokality Collo-louky. 

 

Odpovědnost: TS a.s., ODaSH 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 77 

 

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 2021 a 2022 provozovala bikesharing ve FM společnost 

Nextbike (160 kol), uskutečnilo se 73 653, resp. 85 298 výpůjček. 

 

Odpovědnost: OÚRaSŘ 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 
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Vyhodnocení záměru č. 78 

 

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

Opatření: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

Aktivita:  

 

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). 

 V roce 2021 bylo poskytnuto celkem 13 dotací v celkové výši 962,2 tis. 

Kč, čerpány byly prostředky v celkové výši 887,1 tis. Kč. 

 V roce 2022 bylo poskytnuto celkem 22 dotací v celkové výši 1 631,9 

tis. Kč, čerpány byly prostředky v celkové výši 1 322 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. 79 

 

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

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

podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.3 Zkvalitnění služeb magistrátu města 

Název záměru:   Tvorba a aktualizace strategických dokumentů města 

Komentář: Za odbor životního prostředí a zemědělství: 

 Dne 09.11.2021 Rada města Frýdku-Místku rozhodla o uzavření 

smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem 

„Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek“, účastníka: 

EKOTOXA s.r.o., za sdružení společností „EKOTOXA – RADDIT-NP“, 

Fišova 403/7, 60200 Brno – Černé Pole, IČO 64608531. Předmětem 

této veřejné zakázky je zpracování adaptační strategie, která bude 

vytvořena jako komplexní strategický a plánovací dokument. Adaptační 

strategie statutárního města Frýdek-Místek na změnu klimatu je 

zastřešující dokument, který bude městu sloužit pro jeho udržitelné 

rozvojové aktivy. Cílovou skupinou jsou občané statutárního města 

Frýdku Místku (zvýšení komfortu bydlení, trávení volného času ve městě 

a okolí, nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, tj. děti a zejména senioři a 

nemocní lidé) a všechny subjekty na území města z oblasti energetiky, 

průmyslu a dopravy (převzetí odpovědnosti za snižování energetické 

náročnosti provozů, environmentálně šetrné jednání a 

spoluodpovědnost za kvalitu života ve městě). Cílem pořízení Adaptační 

strategie je zpracování kvalitní, věcné a lokálně konkrétní, 

realizovatelné a udržitelné AS, která bude městu sloužit pro následnou 

realizaci navržených konkrétních opatření na zmírnění dopadu 

klimatické změny a pro udržitelné rozvojové aktivy města. Vlastní 

dokument bude technicky strukturován do následujících částí: 

 I. Analytická část – analýza současného stavu a zranitelnosti 

vymezeného území. 

 II. Návrhová část – definování cílů, výstupů, nezbytných a potřebných 

opatření. 

 III. Implementační část – Akční plán 

 IV. Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) 

 V roce 2022 byla zpracována analytická a návrhová část, kde probíhala 

komunikace se zájmovými skupinami, vč. průzkumu/rozhovorů se 

stakeholdery. 

Odpovědnost: OÚRaSŘ, OŽPaZ 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    
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Plnění ukazatele: Plněno průběžně 

 



 
 
 
 

95 
 

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: K uvedené akci byla v 3/2020 vyhotovena projektová dokumentace pro 

stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno v lednu 2021. Rada 

města na své 90. schůzi dne 9.11.2021 rozhodla o ukončení plnění 

smlouvy o zhotovení projektové dokumentace. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 81 

 

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

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

podnikání a občany města  

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

Název záměru:  Rekonstrukce Památníku osvobození 

 

Komentář: V roce 2017 byla pořízena projektová dokumentace. Vzhledem k 

několika neúspěšným žádostem o dotaci nebyla akce realizována. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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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: K akci je vyhotovena ověřovací studie a geodetické zaměření. Další 

projektová příprava neprobíhala. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 83 

 

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: Kanalizace Zelinkovice-Lysůvky – ukončeno v 8/2021, kolaudace v 

10/2022 

 Kanalizace Chlebovice – ukončeno v 8/2022, doposud nezkolaudováno 

 Kanalizace Skalice – ukončeno v 9/2022, doposud nezkolaudováno 

 Kanalizace Lískovec - Gajerovice – ukončeno v 8/2022, doposud 

nezkolaudováno 

 Kanalizace Lysůvky – Štandl – studie proveditelnosti zpracována v 

2/2022 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Zpráva  

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

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

podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

Název záměru:   Revitalizace sídliště Riviéra 

 

Komentář: V r. 2020 byla uzavřena smlouva na projekční práce lokalit č. 1, 4 a 8. 

V 08/2020 byly projekční práce přerušeny z důvodu upřesnění vedení 

trasy cyklostezky. V roce 2021 a 2022 přerušení z důvodů na straně 

objednatele trvá. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Řešená plocha 

Cíl indikátoru: cca 40 ha 

Stav plnění cíle:  0  

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 85 

 

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

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

podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě 

 

Název záměru:   Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku  

 

Komentář: Záměr byl realizován, stavební práce ukončeny v 12/2022. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Řešená plocha (I. etapa) 

Cíl indikátoru: 9244 m2 

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: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

Aktivita: 3.2.1 Vybudování obchvatu města 

 

Název záměru:   Stavby vyvolané výstavbou obchvatu  

 

Komentář: Záměr byl realizován. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 4 

Stav plnění cíle:  4   

 

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: 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení 

 

Název záměru:   Úspory energie v bytových domech  

 

Komentář: Realizace investiční akce byla zahájena v 7/2022. Předpokládané 

ukončení stavebních prací v 6/2023. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  0  

 

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: 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení 

 

Název záměru:   Opravy bytových domů 

 

Komentář: Dům na ul. 17 listopadu č.p.146 a 147, ul. ČSA č.p. 799 - byla 

vypracována kompletní projektová dokumentace. Akce nebyly určeny k 

realizaci.  

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 3 

Stav plnění cíle:  3   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 89 

 

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

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

podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.7 Infrastruktura pro bydlení 

 

Název záměru:   Rekonstrukce bytových jader Penzionu pro seniory 

 

Komentář: Záměr byl realizován. Stavební práce na III. etapě ukončeny v 2/2021 

a IV. etapa v 10/2021. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 2 

Stav plnění cíle:  2   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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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:   Novostavba bytů pro dostupné bydlení v lokalitě Na Poříčí 

 

Komentář: V roce 2020 byly zpracovány první dvě části studie proveditelnosti, které 

byly v r. 2021 odprezentovány zastupitelstvu města. Smlouva na 

zpracování studie proveditelnosti byla ukončena z důvodu odprodeje 

objektu bývalého hotelu Centrum. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:    

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 
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Vyhodnocení záměru č. 91 

 

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

Opatření: 3.3 Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města 

Aktivita:  

 

Název záměru:   Dopravní terminál 

 

Komentář: V rámci předprojektové přípravy byla v roce 2021 zpracována studie 

proveditelnosti a zpracovány podklady pro investiční záměr této akce. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  1   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 92 

 

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 plochy před kulturním domem Válcoven plechu 

 

Komentář: V r. 2021 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení, bylo 

vydáno stavební povolení všeobecné. V roce 2022 bylo získáno povolení 

vodoprávní. V řešení jsou majetkoprávní vztahy. 

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:   

 

Plnění ukazatele: Splněno částečně 

 

 



 
 
 
 

108 
 

Vyhodnocení záměru č. 93 

 

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

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

podnikání a občany města 

Aktivita: 3.1.6 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě  

 

Název záměru:   Demolice přestavku a úprava veřejného prostoru v okolí 

spodního schodiště na Růžovém pahorku 

 

Komentář: Projektová příprava nebyla zahájena.  

 

Odpovědnost: IO 

 

Indikátor: Zpráva 

Cíl indikátoru: Zpráva za období  

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:   Rozvoj cyklostezek, cyklopruhů 

 

Komentář: Cyklostezka Kvapilova – záměr realizován  

 Cyklostezka Olešná – Palkovice - v prosinci 2022 bylo vydáno rozhodnutí 

o prodloužení platnosti a o změně ÚR o umístění stavby z důvodu 

vynucené změny trasy v katastru obce Palkovice. V r. 2023 bude 

zpracována dokumentace pro stavební povolení a zajišťována 

inženýrská činnost pro vydání stavební povolení, následovat bude PD 

pro provedení stavby.   

 

Odpovědnost: ODaSH, IO, 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: 3.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

Aktivita: 3.2.2 Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města 

Frýdku-Místku 

 

Název záměru:   Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách - ul. Hlavní - ul. 

Dobrovského 

 

 

Komentář: Křižovatka byla v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, 

odsouhlasenou Policií ČR, zrekonstruována a upravena.  

 

Odpovědnost: ODaSH 

 

Indikátor: Počet akcí 

Cíl indikátoru: 1 

Stav plnění cíle:  1   

 

Plnění ukazatele: Splněno 
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Vyhodnocení záměru č. 96 

 

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 městě Frýdku-Místku 

 

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 2021“ 

 V roce 2021 bylo poskytnuto celkem sedm dotací v celkové výši 320 tis. 

Kč na změnu způsobu vytápění jako náhrady za vytápění pevnými 

palivy, tj. na pořízení šesti tepelných čerpadel a jednoho plynového 

kondenzačního kotle. 

 Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního 

prostředí pro rok 2022“ 

 V roce 2022 bylo poskytnuto celkem šestnáct dotací v celkové výši 

674,291 tis. Kč na změnu způsobu vytápění jako náhrady za vytápění 

pevnými palivy, tj. na pořízení dvanácti tepelných čerpadel a čtyř 

plynových kondenzačních kotlů.  

 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). Ve městě bylo během let 2021–2022 vysazeno cca 

400 stromů a přes 6 500 keřů v celkové částce cca 2 510 tis. Kč. 

 Od roku 2020 statutární město Frýdek-Místek podporuje výsadbu dřevin 

na soukromých pozemcích v rámci programu „Podpora výsadby dřevin“. 

 V roce 2021 bylo v rámci programu vysazeno 20 ks dřevin na 

soukromých pozemcích na území statutárního města Frýdku-Místku v 

celkové hodnotě 113,234 tis. Kč. 

 V roce 2022 bylo v rámci programu vysazeno 20 ks dřevin na 

soukromých pozemcích na území města v celkové hodnotě 112,493 tis. 

Kč.   

 

Odpovědnost: OŽPaZ 
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Indikátor: Zpráva (počet poskytnutých dotací a finanční částka) 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:  Plněno průběžně  

 

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 

Aktivita: 3.7.1 Podpora regenerace veřejné zeleně 

 

Název záměru:   Podpora regenerace veřejné zeleně 

 

Komentář:  Podpora regenerace veřejné zeleně je realizována především u dřevin  

a květinových záhonů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Frýdek-Místek. 

 Na stromech se provádí různé druhy zásahů (ořezy, instalace 

bezpečnostních vazeb, odstranění jmelí). U mladých dřevin jsou  

to především řezy výchovné a zdravotní, jež mají vytvořit kvalitní korunu  

a eliminovat rozvoj defektů. Vzrostlé dřeviny jsou ošetřovány řezy 

bezpečnostními, při kterých se provádí ořezy suchých větví, stabilizují 

se koruny. Tyto ořezy zabezpečují provozní bezpečnost dřevin ve 

městě. V rámci ořezů se odstraňuje ze stromů také jmelí. K likvidaci 

jmelí bylo v roce 2021 použito i chemické ošetření. Bylo ošetřeno 27 ks 

stromů. Cílem je zbránit rozšiřování tohoto poloparazita a odlehčit 

koruny stromů. Pokud mají dřeviny špatný zdravotní stav a vitalitu, 

mají-li rozsáhlé defekty, jsou-li napadeny dřevokaznými houbami a 

velmi silně napadeny jmelím, jsou dřeviny asanovány a je za ně 

provedena náhradní výsadba, a to buď na stejném místě, kde došlo k 

pokácení dřeviny, nebo na jiných pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Frýdek-Místek. V rámci regenerace veřejné zeleně ve městě bylo 

během let 2021–2022 vysazeno cca 400 stromů a přes 6 500 keřů v 

celkové částce cca 2 510 tis. Kč. 

 Regenerace veřejné zeleně byla podpořena též intenzivní péčí o 

květinové záhony ve městě. Ve městě jsou 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, u významných pietních míst, např. pomník 8. pěšího pluku, 

pomník Tomáše Garigua Masaryka. Záhonům je věnována velmi 

intenzivní péče, čítající pravidelnou zálivku, odplevelení, výsadbu 

nových květin (letničky, dvouletky), dosadbu uhynulých květin 

(trvalky). Cílem je zkrášlit a rozzářit město. V rámci regenerace byl z 

důvodu přestárlých výsadeb květin revitalizován trvalkový záhon v 

parku u Komerční banky. Z letničko-trvalkového záhonu vznikl záhon 

čistě trvalkový ve štěrku, který bude krášlit park téměř po celý rok. 

  

 Ve veřejné zeleni, v místech, kde se vyskytovaly staré, nevzhledné  

a již nevyužívané zpevněné plochy došlo k jejich odstranění, 
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následnému zatravnění a případné výsadbě dřevin. Provádělo se 

odstranění  

již nevyužívaného a provozně nebezpečného mobiliáře (sušáky na 

prádlo  

a klepáče na koberce).  

 Nabytím pozemků zeleně do vlastnictví statutárního města Frýdek-

Místek (část ulice Janáčkova, část Koloredovského parku, část ulice 

Horymírova, část parku Jižní svahy) 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. 98 

 

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: Den Země 

 V roce 2021 nebyly oslavy Dne Země pořádány z důvodu pandemie 

onemocnění Covid-19. 

 V roce 2022 po dvouleté přestávce pořádalo statutární město Frýdek-

Místek tradiční výchovně vzdělávací a osvětovou akci Den Země, která  

se uskutečnila v pátek 22. 4. 2022 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 „Globální oteplování“. Oslav Dne Země se dále 

zúčastnili Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Český svaz rybářů, Český 

hydrometeorologický ústav, Spolek pro Faunapark, Lesy České 

republiky, Asociace malých debrujárů České republiky, sokolníci, 

Dobrovolnické centrum ADRA a Frýdecká skládka, a.s. Akce se 

zúčastnilo 2 318 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 2022. Dotace byla přijata ve výši 

86,100 tis. Kč.  

 Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního 

prostředí“ 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 2021 statutární město Frýdek-Místek poskytlo 4 dotace v celkové 

výši 80,242 tis. Kč; 2 spolky působily v oblasti myslivosti, spolek Přátelé 

Lipiny zapojoval občany lokality do projektu zušlechťování lokality 

prostřednictvím výsadby rostlin a soukromá mateřská škola realizovala 

s dětmi prožitkové učení v přírodě. 

 V roce 2022 statutární město Frýdek-Místek poskytlo 6 dotací v celkové 

výši 109,965 tis. Kč; spolky v rámci EVVO působily v oblasti myslivosti, 

včelařství a zahrádkářství. Spolek Přátelé Lipiny zapojil obyvatele 

lokality do výsadby pestrých a jedlých rostlin a kromě zkrášlení svého 
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okolí a zlepšení životního prostředí měl projekt zvýšit povědomí občanů 

o pěstování rostlin. Dotace byla poskytnuta rovněž soukromé mateřské 

škole, která realizovala výchovně vzdělávací aktivity pro děti v oblasti 

hospodaření s vodou a fyzické osobě, která se na území města věnovala 

výrobě, montáži a opravám ptačích budek a krmení ptactva.  

 

Odpovědnost: OŽPaZ 

 

Indikátor: Zpráva (počet poskytnutých dotací a finanční částka) 

Cíl indikátoru: Zpráva za období 

Stav plnění cíle:     

 

Plnění ukazatele: Plněno průběžně 

 

 

 

 


