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1 Úvod
V roce 2013 byl vypracován strategický dokument města Hulína „Program rozvoje města
Hulína na programové období 2014 – 2020“. Jedná se o dokument, který slouží
představitelům města pro lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení města a rovněž
je oporou při rozhodovacích procesech, pro efektivnější využívání finančních prostředků
z vlastního rozpočtu či prostředků z dostupných dotačních titulů. Cílem bylo stanovení cílů,
priorit a jednotlivých opatření, která jsou zapotřebí realizovat pro další rozvoj města,
upevnění pozice města v regionu a k posílení jeho konkurenceschopnosti. Dokument byl
schválen Zastupitelstvem Města Hulína Usnesením č. 152/2013, dne 05.09.2013.
Pro krátkodobé, akční řízení programu rozvoje jsou zpracovávány přehledné akční plány na
každý rok v souladu s rozpočtem města a výhledem na rok následující. Akční plán na rok
2014 byl schválen Zastupitelstvem Města Hulína Usnesením č. 204/2014, dne 03.09.2014.
Cílem tohoto dokumentu je:
•
•
•
•

vypracovat monitorovací zprávu jednotlivých aktivit stanovených Akčním plánem na
rok 2014
vyhodnotit plnění v rámci „Programu rozvoje města Hulína na programové období
2014 – 2020“ za období roku 2014
zpracování nového Akčního plánu města Hulín na rok 2015 s výhledem na rok 2016
popřípadě zpracování návrhu na úpravu či aktualizaci nebo doplnění výše citovaného
programového dokumentu. Aktualizace Programu rozvoje města Hulína je provedena
Dodatkem č. 1, který bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Hulína.
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2 Monitorovací zpráva plnění aktivit Akčního plánu na rok 2014
Monitoring akčního plánu spočívá ve zhodnocení a ověření zda a do jaké míry je akční plán
realizován, v jaké fázi realizace jsou jednotlivé aktivity a zda podpořené projekty naplňují cíle
a opatření Programu rozvoje města Hulína.

2.1

Cíl č. 1 KVALITNÍ ŽIVOT – MĚSTO PRO KLIDNÝ, SPOKOJENÝ ŽIVOT

Naplněním tohoto cíle je dosáhnout stavu zvýšení pocitu bezpečnosti občanů, provést
opatření vedoucí ke zvýšení dostupnosti služeb pro obyvatele a realizovat aktivity, které
povedou ke zvýšení vzdělanosti, informovanosti a nabídky kvalitního kulturního života a
budou aktivizovat občany k zapojení do společenského života obce.
Opatření 1.1 Bezpečnost a informovanost
Opatření řeší problematiku prevence kriminality a omezení projevů sociálně patologického
chování, zaměřuje se na zvýšení informovanosti a osvěty v oblasti bezpečnosti, při krizových
situacích a v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
Aktivita 1.1.a) Kamerový systém
Důležitost: 1
Pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí se jedná o
Popis záměru:
vybudování kamerového systému na vybraných kritických
místech.
Instalovaný kamerový systém na sídl. Sadová (u šicí
dílny MIKA) a 4 ks kamer nainstalovaných u Základní
Vyhodnocení aktuálního stavu:
školy Hulín. Byl pořízen monitorovací systém pro
Policii ČR (monitor, tablet, internetové připojení).
Odpovědnost:
SMM; Zdeněk Váňa
Rozpočet města
510 000,00
Financování:
Termín realizace:
2014
Aktivita 1.1.b) Výstražný systém
Důležitost: 1
Dokončení digitálního výstražného a varovného systému
Popis záměru:
pro lepší informovanost v krizových situacích. Jedná se o
dobudování bezdrátového rozhlasu.
Vyhodnocení aktuálního stavu: Je podaná žádost o poskytnutí dotace na rok 2015.
Odpovědnost:
ORMŽP; Ing. Roman Dutkevič
Financování:
Termín realizace:

2014
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kriminality,
jevů
a Důležitost: 1

Průběžné přednášky o zvýšení informovanosti obyvatel
v oblasti předcházení bezpečnostních rizik
Ve
sledovaném
období
probíhala spolupráce
v komunitním plánování sociálních služeb s charitou
Vyhodnocení aktuálního stavu: Kroměříž - K-centrum s Mgr. Klabalem, který taktéž
každý týden prováděl terénní službu na kontaktních
místech v Hulíně zaměřenou na drogově závislé.
Odpovědnost:
ÚT; Jiřina Floriánová
Popis záměru:

Financování:
Termín realizace:
2014
Aktivita 1.1.e) Dětské dopravní hřiště
Důležitost: 2
Rekonstrukce stávajícího dopravního hřiště pro dopravní
Popis záměru:
výchovu dětí za budovou Základní školy Hulín,
v městském parku Mezivodí.
Vyhodnocení aktuálního stavu: NEREALIZOVÁNO
Odpovědnost:
ORMŽP
Financování:
Termín realizace:

2014

Opatření 1.2 Sociální služby
Opatření se zaměřuje na zachování a rozšíření terénních a dalších sociálních služeb
zaměřených na seniory a potřebné občany, na podporu a dlouhodobou udržitelnost jeslí.
Aktivita 1.2.a) Klub seniorů
Popis záměru:

Důležitost: 1
Vybudování zázemí pro činnost klubu seniorů
V roce 2014 proběhlo jednání s panem farářem Jiřím
Vyhodnocení aktuálního stavu: Ševčíkem, Mgr., o možnosti zřízení klubu seniorů
na bývalém zdravotním středisku.
Odpovědnost:
ÚT; Jiřina Floriánová
Financování:
Termín realizace:

2014
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Aktivita 1.2.b) Rozšíření terénní sociální
Důležitost: 1
služby
Aktivita je zaměřena na zajištění podmínek pro udržení a
Popis záměru:
rozšíření terénních sociálních služeb (zvýšení kapacity,
rozšíření spádové oblasti)
Udržitelnost je zajištěna obslužností 70 osob denně.
V roce 2014 byl proveden průzkum mezi klienty, zda
mají zájem o zavedení asistenční služby avšak
Vyhodnocení aktuálního stavu:
s negativním výsledkem. Jedná se o nepřetržité
služby, kdy pečovatelka je k dispozici až po dobu 24
hodin (celodenní péče).
Odpovědnost:
Decent
Financování:
Termín realizace:

2014

Opatření 1.3 Školství a vzdělávání
Opatření naplňuje problematiku zlepšení materiálně technického zázemí a vybavení
školských zařízení, podporuje různé formy práce s dětmi a mládeží v těchto zařízeních i
v činnosti neziskových organizací a vzdělávání a osvětu v oblasti všech věkových skupin.
Aktivita 1.3.a) Mateřské centrum
Důležitost: 1
Cílem této aktivity je podpořit a systematizovat činnost
Popis záměru:
mateřského centra při SVČ
Již několik let tak i v roce 2014, 2x týdně (úterý a
Vyhodnocení aktuálního stavu: čtvrtek) dochází matky s dětmi do SVČ, kde si
společně hrají nebo vyrábějí či podnikají různé aktivity.
Odpovědnost:
SVČ, ÚT
Rozpočet města
10 000,00
Financování:
Termín realizace:
2014
Aktivita 1.3.b) Podpora mateřské školy
Důležitost: 1
Podpora spočívá ve zlepšení materiálně technického
Popis záměru:
vybavení mateřských škol s důrazem na venkovní mobiliář
Vyhodnocení aktuálního stavu: NEREALIZOVÁNO
Odpovědnost:
MŠ, ORMŽP
Financování:
Termín realizace:
Aktivita 1.3.e) Podpora
organizací v oblasti osvěty

2014
neziskových

Důležitost: 1

Jedná se o průběžnou podporu osvětové činnosti
neziskových organizací směrem k veřejnosti
V minulém roce město umožnilo neziskovým
organizacím se prezentovat na různých akcích
Vyhodnocení aktuálního stavu:
pořádaných městem Hulín, NO mají možnost inzerce
v Hulíňanu zdarma. Dále jsou městem Hulín
Popis záměru:
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vyhlašovány granty na podporu činnosti neziskových
organizací. V roce 2014 byla vyhlášena 2 grantová
kola, na která byly vyčleněny z rozpočtu města
finanční prostředky.
ÚT; Jiřina Floriánová
Rozpočet města
500 000,00
2014
pro vzdělávání

Důležitost: 1

Jedná se o zvýšení kvality systému vzdělávání seniorů.
Popis záměru:
Podpora průběžných přednášek pro seniory v rámci tzv
Akademie III. věku
Během roku 2014, v rámci Akademie III. věku bylo
realizováno 10 přednášek na různá témata pro seniory
např. trénink paměti, přednáška o hudbě, o historii
města, přednáška o józe i s cvičením, psychologická
přednáška i s terapii, o Baťově kanále, o zdravém
Vyhodnocení aktuálního stavu:
životním stylu apod. Akademii III. věku navštěvuje cca
55 lidí z širokého okolí. Na závěr „školního“ roku je
uspořádán výlet, v loňském roce exkurze TON, a.s.
v Bystřici pod Hostýnem nebo exkurze pivovaru
v Záhlinicích.
Odpovědnost:
ÚT; Jarmila Zakravačová
Rozpočet města
33 660,00
Financování:
Termín realizace:

2014

Opatření 1.4 Kultura a sport, volný čas
Opatření zkvalitňuje nabídku kulturního a sportovního vyžití, relaxačních a pohybových
aktivit, včetně vybudování kvalitní infrastruktury v této oblasti s ohledem na podporu
zdravého životního stylu, prevenci civilizačních chorob a sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže.
Aktivita 1.4.b) Znovuobnovení tradic –
Důležitost: 1
trhy, hody, folklor
Aktivita je zaměřena na obnovení a zajištění udržitelnosti
Popis záměru:
aktivit v oblasti místních tradic a folkloru. Jedná se o
podporu jednotlivých akcí pořádaných v průběhu roku.
Během roku 2014 bylo uspořádáno 5 akcí –
Vyhodnocení aktuálního stavu: farmářských trhů, dále pak byly uspořádány Vánoční
trhy a Svatováclavské trhy.
Odpovědnost:
SMM; Zdeněk Váňa
Rozpočet města
0
Financování:
Termín realizace:

2014
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Kulturní klub v rámci hanácké činnosti v roce 2014
Vyhodnocení aktuálního stavu: uspořádal akci Hanácké právo a pořídil nové hanácké
kroje.
Odpovědnost:
KK; Ing. Libor Pecháček
Rozpočet města
95 775,00
Financování:
sponzoři
72 000,00
Termín realizace:
2014
Městská knihovna Hulín uspořádala akci pod názvem
Hanácký Hulín. Jednalo se o festival dětských
hanáckých folklorních souborů, při kterém se
představilo 11 souborů z různých regionů. Dále byly
Vyhodnocení aktuálního stavu:
uspořádány hody v Záhlinicích, zorganizován program
k rozsvícení vánočního stromu, kulturní program na
Svatováclavské hody. V rámci Vánočních koncertů
bylo za přispění města pokřtěno DVD Hulíňané.
Odpovědnost:
ÚT; Jarmila Zakravačová
Rozpočet města
451 955,00
Financování:
Termín realizace:
2014
Aktivita 1.4.c) Propagace společenských
Důležitost: 1
a kulturních akcí
Jedná se o průběžnou marketingovou podporu kulturních
Popis záměru:
aktivit města na vytvoření propagačních materiálů
V roce 2014 propagaci města formou poutačů, inzerce,
Vyhodnocení aktuálního stavu: výlepů v okolních obcích, plakátů zprostředkoval
Kulturní klub
Odpovědnost:
KK; Ing. Libor Pecháček
Rozpočet města
60 000,00
Financování:
Termín realizace:

2014
Velké kulturní akce (Svatováclavské hody, Hanácký
Hulín) byly inzerovány v MF Dnes, v Týdeníku
Vyhodnocení aktuálního stavu:
Kroměřížska a v 5+2, proběhla reklama na TV
Slovácko. Byly rozmístěny billboardy a poutače.
Odpovědnost:
ÚT; Jarmila Zakravačová
Rozpočet města
24 404,00
Financování:
Termín realizace:

2014
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Aktivita 1.4.e) Volejbalový a tenisový
Důležitost: 1
areál v parku
Aktivita je zaměřena na vybudování nového volejbalového
Popis záměru:
a tenisového hřiště v městském parku Mezivodí.
Vytvořena koordinační situace, zadáno vytvoření
Vyhodnocení aktuálního stavu:
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení.
Odpovědnost:
ORMŽP; Ing. Roman Dutkevič
Financování:
Termín realizace:
2014
Aktivita
1.4.f)
Revitalizace
sídliště
Důležitost: 1
(posilovací stroje, klidové zóny)
Aktivita je zaměřena v rámci dalších etap revitalizace
Popis záměru:
sídlišť vybudovat klidové a relaxační zóny.
V rámci revitalizace sídliště Družba – II. etapa bylo
Vyhodnocení aktuálního stavu: vytvořeno dětské hřiště a víceúčelové hřiště s umělým
povrchem.
Odpovědnost:
ORMŽP; Ing. Roman Dutkevič
Rozpočet města
440 516,00
Financování:
MMR
1 027 872,00
Termín realizace:
2014
Aktivita 1.4.g) Podpora neziskových
Důležitost: 1
organizací
Jedná se o podporu neziskových organizací v oblasti
Popis záměru:
nových sportovních akcí se zaměřením na využití
sportovního areálu.
Sportovní areál využil pro své aktivity Orel jednota
Hulín, který uspořádal Atletickou olympiádu pro děti a
závod Babetta B1 2014 – závod mopedů. Triatlonový
oddíl ASPOT HULÍN uspořádal na sportovním areálu
závod v běhu na 10 km Hulmenská 10. Dále pak
Vyhodnocení aktuálního stavu:
v areálu Hulínského koupaliště uspořádal triatlonový
závod HULMEN (běh, plavání, jízda na kole). SVČ
zorganizovalo dětský HULMEN. Současně SVČ
uspořádalo příměstské dětské tábory, kdy děti měly
vstup do areálu koupaliště a minigolfu zdarma.
Odpovědnost:
SAH
Financování:
Termín realizace:

2014
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Aktivita
1.4.k)
Modernizace
areálu
Důležitost: 2
ONDRÁŠ Rajnochovice
Předmětem této aktivity je postupná obměna stávajících
Popis záměru:
chatek, rekonstrukce kuchyně, zajištění provozu i v zimní
sezóně
V rámci této aktivity došlo v roce 2014 k obměně 4 ks
Vyhodnocení aktuálního stavu:
chatek.
Odpovědnost:
SVČ; Milada Jurčíková
Rozpočet města
250 000,00
Financování:
Termín realizace:

2.2

2014

Cíl č. 2 ROZVOJ – ATRAKTIVNÍ HULÍN

Zvýšit atraktivitu města tak, aby mladí lidé neměli důvod odcházet, ale spíše ve městě
zůstávali, vybudovali si zde bydlení a vztahy. Realizovat aktivity vedoucí k podpoře
cestovního ruchu a jeho propagaci.
Opatření 2.1 Bydlení a výstavba (vč. technické infrastruktury)
Opatření zajistí vybudování nové infrastruktury (včetně parkovacích míst), ke zlepšení
rozvoje bydlení ve městě a jeho místních částech a možnost výstavby nových rodinných
domů.
Aktivita 2.1.c) Vybudování kolumbária
Důležitost: 1
Vybudování kolumbária a vsypové loučky na hřbitově v
Popis záměru:
Hulíně
NEREALIZOVÁNO
Vyhodnocení aktuálního stavu:
Z dřívějších let připravena studie
Odpovědnost:
ORMŽP
Financování:
Termín realizace:
2014
Aktivita 2.1.d) Pasportizace veřejného
Důležitost: 1
osvětlení
Výstupem je zpracování pasportu stavu veřejného
Popis záměru:
osvětlení
Vyhodnocení aktuálního stavu: Proveden pasport veřejného osvětlení v ul. Sušilova.
SMM, ORMŽP Z důvodu organizačních změn přísluší
Odpovědnost:
odboru správy majetku města. Odpovědná osoba Zdeněk
Váňa.
Rozpočet města
123 000,00
Financování:
Termín realizace:

2014
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Plán

oprav

veřejného

Důležitost: 1

Aktivita vede k nastavení priorit oprav veřejného osvětlení
Naplánována
oprava
veřejného
osvětlení
ul.
Vyhodnocení aktuálního stavu:
Kroměřížská
SMM, ORMŽP Z důvodu organizačních změn přísluší
Odpovědnost:
odboru správy majetku města. Odpovědná osoba Zdeněk
Váňa.
Financování:
Termín realizace:
2014
Aktivita 2.1.f) Opravy veřejného osvětlení Důležitost: 1
Předmětem aktivity je postupná realizace oprav veřejného
Popis záměru:
osvětlení
V roce 2014 byla provedena výměna 2 ks rozvaděčů
Vyhodnocení aktuálního stavu:
VO na ul. Sušilova a Boženy Němcové.
SMM, ORMŽP Z důvodu organizačních změn přísluší
Odpovědnost:
odboru správy majetku města. Odpovědná osoba Zdeněk
Váňa.
Rozpočet města
300 000,00
Financování:
Termín realizace:

2014

Opatření 2.2 Dopravní infrastruktura
Opatření řeší problematiku rekonstrukcí, údržby a budování místních komunikací.
Aktivita 2.2.a) Pasportizace místních
Důležitost: 1
komunikací a chodníků
Popis záměru:
Výstupem je zpracování pasportu stavu komunikací
Vyhodnocení aktuálního stavu: Proveden pasport dopravního značení.
Odpovědnost:
ORMŽP; Ing. Roman Dutkevič
Financování:
Termín realizace:
2014
Vyhodnocení aktuálního stavu: NEREALIZOVÁNO
SMM; Zdeněk Váňa
Financování:
Termín realizace:

2014
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Aktivita 2.2.b) Plán oprav místních
Důležitost: 1
komunikací a chodníků
Popis záměru:
Nastavení priorit oprav místních komunikací a chodníků
V roce 2014 byly stanoveny priority oprav chodníků
v ul. Třebízského, Dr. Stojana a od nám. Míru směrem
Vyhodnocení aktuálního stavu: ke kostelu. Dále jsou naplánovány opravy chodníků
v ul. Zahradní, u hřbitova a vybudování parkoviště ul.
Zahradní.
Odpovědnost:
SMM; Zdeněk Váňa
Financování:
Termín realizace:
2014
Aktivita
2.2.c)
Opravy
místních
Důležitost: 1
komunikací a chodníků
Popis záměru:
Postupná realizace oprav místních komunikací a chodníků
V roce 2014 byly opraveny či nově vybudovány
následující úseky chodníků a místních komunikací:
ul. Javorová – Družba (432 030,00); ul. Přerovská
u Kulturního klubu – chodník
Vyhodnocení aktuálního stavu: (206 000,00);
(350 000,00); u Kulturního klubu – parkoviště
(469 000,00); ul. Žižkova (128 000,00); chodník
Záhlinice (217 142,00); ul. Sokolská (581 988,00)
Odpovědnost:
SMM; Zdeněk Váňa
Rozpočet města
2 384 160,00
Financování:
Termín realizace:

2014

Opatření 2.3 Zaměstnanost a podpora podnikání
Opatření podporuje aktivity vedoucí ke snížení nezaměstnanosti a rozvoji podnikatelských
aktivit.
Aktivita 2.3.a) Podpora zaměstnanosti
Důležitost: 1
formou VPP
Vytváření veřejně prospěšných pracovních míst ve
Popis záměru:
spolupráci s úřadem práce
V roce 2014 bylo městem Hulín vytvořeno celkem 23
Vyhodnocení aktuálního stavu:
pracovních míst pro veřejně prospěšné práce.
Odpovědnost:
ÚT, SMM
Rozpočet města
0
Financování:
ÚP
1 738 479,00
Termín realizace:
2014
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podnikatelské

Důležitost: 2

Aktivita směřuje k udržení technického stavu stávajících
nebytových prostor ve vlastnictví města
Vyhodnocení aktuálního stavu: NEREALIZOVÁNO
Odpovědnost:
SMM
Rozpočet města
Financování:
Popis záměru:

Termín realizace:

2014

Opatření 2.4 Cestovní ruch
Opatření je zaměřeno na zatraktivnění města a jeho okolí pro turistický a cestovní ruch.
Aktivita 2.4.a) Opravy kulturních památek Důležitost: 1
Popis záměru:
Údržba a rekonstrukce historických objektů
Byly provedeny opravy, čištění a údržba historických
kulturních památek na území města a jeho místních
částí. Jedná se zejména o opravu pomníku padlých při
Vyhodnocení aktuálního stavu: osvobození Hulína, Pomník F. Skopalíka v Záhlinicích,
Socha Panny Marie Bolestné v Chrášťanech, kříž na
hřbitově, Památník I. sv. válce v Chrášťanech, kříž
v Chrášťanech u č.p. 1.
Odpovědnost:
ORMŽP; Bc. Jana Franeková
Rozpočet města
116 796,00
Financování:
Termín realizace:
2014
Aktivita 2.4.b) Propagace turistické
atraktivity města (blízko k památkám Důležitost: 1
v okolí)
Vydání propagačních tiskovin pro posílení marketingu
Popis záměru:
v oblasti cestovního ruchu
V rámci propagace byla v roce 2014 vydána knížka
„Hulín město na křižovatkách“. Dále pak drobné
Vyhodnocení aktuálního stavu:
upomínkové předměty s motivy místní výtvarnice Evy
Milotové (záložky)
Odpovědnost:
ÚT; Mgr. Jana Kutá
Rozpočet města
952 633,00
Financování:
Termín realizace:

2014
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Aktivita
2.4.c)
Muzeum
Františka
Skopalíka – rozšíření expozice, pořádání Důležitost: 1
kulturních akcí
Popis záměru:
Rozšíření expozice o přírodovědnou a geologickou část
Ohledně rozšíření expozice v Muzeu Františka
Skopalíka v Záhlinicích proběhlo během loňského roku
jednání, ze kterého vzešla možnost rozšíření expozice
v tzv ledovně. Jinak došlo k rozšíření etnografické
části muzea, kdy byly pořízeny 2 figuríny na kroj a byly
vyrobeny repliky svatebního věnečku a věnečku pro
družičky. Dále v muzeu během roku probíhají akce
Vyhodnocení aktuálního stavu: různého charakteru, mezi které například patří:
Háčkované vánoce, Aby kroj dobře vypadal, Školní léta
v Záhlinicích,
Velikonoční
dvorek,
Proměny
paličkované krajky, Kouzelník a vyprávění v županu,
Vzpomínky na Velkou válku, Irán známý a neznámý,
Den řemesel, Andělské vánoce, Pečení perníčků. Jsou
zde pořádané různé setkání. Muzeum spolupracuje se
Spolkem přátel muzea Františka Skopalíka.
Odpovědnost:
ÚT; Václava Navrátilová
Rozpočet města
55 457,00
Financování:
Termín realizace:
2014
Aktivita 2.4.g) Služby turistům (infotabule,
Důležitost: 2
mapy)
Umístění infotabulí a map na cyklotrasách pro zvýšení
Popis záměru:
informovanosti turistů
Vyhodnocení aktuálního stavu: NEREALIZOVÁNO
Odpovědnost:
SMM
Financování:
Termín realizace:
2014
Aktivita 2.4.h) Využití potenciálu Baťova
kanálu a prodloužení jeho splavnosti do Důležitost: 2
Km
Popis záměru:
Zřízení přístaviště na soutoku Rusavy s Moravou
Vyhodnocení aktuálního stavu: NEREALIZOVÁNO
Odpovědnost:
SMM
Financování:
Termín realizace:

2014
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Aktivita 2.4.i) Zvýšení atraktivity okolní
Důležitost: 2
přírody a vodních ploch
Rozvoj spolupráce a zajištění propagace směrem
Popis záměru:
k Záhlinickým rybníkům a spolupráce s Rybářstvím Přerov
ZO ČSOP Via Hulín ve spolupráci s Moravským
ornitologickým spolkem Ornis Muzea Komenského
v Přerově uspořádali v loňském roce pro veřejnost 2
akce týkajících se Záhlinických rybníků a to Vítání
Vyhodnocení aktuálního stavu: ptačího zpěvu v Záhlinicích na jaře a Ptačí festival
v Záhlinicích na podzim. V klubovně Hanácké školní
zahrady v Hulíně proběhla přednáška o životě bobra
evropského a posléze i terénní exkurze za bobrem
evropským na Záhlinické rybníky.
Odpovědnost:
ORMŽP
Rozpočet města
1 500,00
Financování:
Termín realizace:

2.3

2014

Cíl č. 3 OCHRANA, TVORBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chránit, vytvářet a pečovat o životní prostředí v širším slova smyslu, vytvořit prostředí pro
zdravý aktivní styl života včetně prevence civilizačních chorob, vytvářet pozitivně působící
estetické prostředí veřejných prostor města. Snížit negativní dopady dopravy na životní
prostředí ve městě.
Opatření 3.1 Vzhled města a životní prostředí
Opatření je zaměřeno na zlepšení vzhledu města, ochranu a tvorbu životního prostředí a
ochranu osob a jejich majetku před živelnými pohromami.
Aktivita 3.1.a) Rekonstrukce náměstí Míru Důležitost: 1
Rekonstrukce náměstí včetně vybudování sociálního
Popis záměru:
zařízení a zázemí pro společenské a kulturní akce
Započaty bourací práce, rekonstrukce stávajícího
Vyhodnocení aktuálního stavu: chodníku, provedeny rozvody veřejného osvětlení,
rozvody vody a kanalizace.
Odpovědnost:
ORMŽP; Ing. Roman Dutkevič
Rozpočet města
927 754,00
Financování:
ROP SM
5 229 222,00
Termín realizace:
2014
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Aktivita 3.1.b) Revitalizace sídliště Družba Důležitost: 1
Kompletní rekonstrukce místních komunikací, zeleně,
Popis záměru:
mobiliáře a vybudování nových parkovacích ploch
Provedena II. etapa rekonstrukce sídliště Družba
s celkovými náklady 5 703 414 Kč, ve kterých jsou
Vyhodnocení aktuálního stavu:
zahrnuty náklady na dětské i víceúčelové hříště viz
bod 1.4.f)
Odpovědnost:
ORMŽP; Ing. Roman Dutkevič
Rozpočet města
1 711 024,00
Financování:
MMR
3 992 390,00
Termín realizace:
2014
Aktivita 3.1.c) Lesopark Nivky
Důležitost: 1
Následná péče o vybudovaný lesopark Nivky – údržba
Popis záměru:
dřevin
Následná péče probíhá dle stanoveného časového i
Vyhodnocení aktuálního stavu:
finančního harmonogramu.
Odpovědnost:
ORMŽP; Daniela Kainerová
Rozpočet města
59 400,00
Financování:
SFŽP
120 700,00
Termín realizace:
2014
Aktivita 3.1.f) Výsadba zeleně - aleje
Důležitost: 1
Popis záměru:
Vysazování alejí v extravilánu města
Provedena výsadba aleje ovocných dřevin v počtu 147
Vyhodnocení aktuálního stavu: ks u bývalého statku za dálnicí směrem k Němčickému
potoku až na konec katastrálního území města Hulín.
Odpovědnost:
ORMŽP; Ing. Šárka Dostálová
Rozpočet města
- 35 743,00
Financování:
Termín realizace:
2014
Aktivita 3.1.g) Protipovodňová opatření
Důležitost: 2
Vybudování záchytné vodní plochy v Chrášťanech,
Popis záměru:
protipovodňové hráze v Záhlinicích, oprava zatrubněné
části a odlehčení stoky Žabínku do kanalizace.
V roce 2014 proběhla údržba stoky Žabínek – vyčištění
Vyhodnocení aktuálního stavu: místa, kde dochází k zaústění Žabínku do zatrubněné
části ve městě (česla u ČD)
Odpovědnost:
ORMŽP; Ing. Roman Dutkevič
Rozpočet města
12 352,00
Financování:
Termín realizace:

2014

Opatření 3.2 Vliv dopravy na životní prostředí
Opatření omezuje negativní vlivy dopravy na životní prostředí a život obyvatel ve městě.
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Aktivita 3.2.c) Intenzivní jednání o
Důležitost: 2
zamezení průjezdu kamionů městem
Jednání o možnosti odklonění kamionové dopravy mimo
Popis záměru:
Město Hulín
Vyhodnocení aktuálního stavu: NEREALIZOVÁNO
Odpovědnost:
ORMŽP
Rozpočet města
Financování:
Termín realizace:

2014
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3 Shrnutí monitorovací části
ásti a vyhodnocení plnění
plně
Programu
rozvoje města
ěsta Hulína
Cílem této části
ásti dokumentu je evaluace jednotlivých aktivit,, které byly nadefinovány pro rok
2014. U zrealizovaných aktivit je uvedeno, kolik bylo vynaloženo finančních
finanč
prostředků
z rozpočtu města Hulína nebo z dotačních titulů. Dále jsou zde vyspecifikované
vyspecifikova aktivity, které
jsou v rozpracování a v jaké části
č
rozpracovanosti, a které aktivity realizovány v roce 2014
vůbec nebyly. Proto budou přecházet
př
společně s aktivitami ve stádiu rozpracovanosti do
roku 2015.
Z celkem 37 naplánovaných rozvojových aktivit pro rok 2014 bylo započato nebo
zrealizováno celkem 29 aktivit, což je 78 %, v celkové výši 19.697 tis. Kč.
č. Z této částky bylo
vynaloženo z rozpočtu města
a Hulín 8.544 tis. Kč, z dotačních prostředků
ř
ů nebo od sponzorů
bylo získáno 11.153 tis. Kč.
Následující graf znázorňuje počet
et aktivit naplánovaných na jednotlivé roky v Programu
rozvoje města
sta Hulína na programovací období 2014
2014-2020 a další graf, počet
poč zrealizovaných
nebo započatých
atých aktivit a nezrealizovaných aktivit roku 2014. Nezrealizované a
rozpracované aktivity pak přechází
řechází do následujícího roku 2015.

Program rozvoje města
Počet aktivit; 17

Počet aktivit; 37

Počet aktivit; 19

2014
2015

Počet aktivit; 21

Počet aktivit; 36

2016
2017

Počet aktivit; 25
Počet aktivit; 27

2018
2019
2020

Rok 2014
Počet aktivit; 8;
22%

Počet aktivit;
29; 78%

zrealizované nebo
započaté aktivity
nerealizované aktivity
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Závěrem této části monitorovací zprávy lze konstatovat, že po prvním roce vyhodnocení
dochází k postupnému naplňování cílů a opatření nadefinovaných v Programu rozvoje města
Hulína prostřednictvím jednotlivých aktivit, neboť za rok 2014 bylo z celkového počtu
stanovených aktivit, 78 % aktivit zrealizovaných nebo rozpracovaných.
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4 Akční plán na rok 2015
Pro krátkodobé, akční řízení programu rozvoje města, město zpracovává přehledné akční
plány na každý rok v souladu s rozpočtem města a výhledem na rok následující. Akční plán
je strategický dokument, obsahující každoročně aktualizovaný soubor činností.
Akční plán na rok 2015 přebírá vymezené aktivity, které byly naplánovány a vymezeny
v Programu rozvoje města Hulína na rok 2015, nerealizované aktivity vymezené na rok 2014
popřípadě aktivity ve stádiu rozpracovanosti.
Akční plán není statickým dokumentem, nýbrž na základě každoročního monitoringu a
vyhodnocení uplynulého období mohou být jednotlivé cíle a opatření aktualizovány či
pozměňovány o nové aktivity resp. zavrhnuty aktivity nerealizovatelné. V následujících
tabulkách jsou navrženy aktivity na zrušení (vyznačené žlutou barvou) a nové aktivity
(navržené červenou barvou). Tyto návrhy jsou připraveny v Dodatku č. 1 Programu rozvoje
města Hulína spolu s aktualizovaným finančním harmonogramem.

4.1

Cíl č. 1 KVALITNÍ ŽIVOT – MĚSTO PRO KLIDNÝ, SPOKOJENÝ ŽIVOT

Naplněním tohoto cíle je dosáhnout stavu zvýšení pocitu bezpečnosti občanů, provést
opatření vedoucí ke zvýšení dostupnosti služeb pro obyvatele a realizovat aktivity, které
povedou ke zvýšení vzdělanosti, informovanosti a nabídky kvalitního kulturního života a
budou aktivizovat občany k zapojení do společenského života obce.
Opatření 1.1 Bezpečnost a informovanost
Opatření řeší problematiku prevence kriminality a omezení projevů sociálně patologického
chování, zaměřuje se na zvýšení informovanosti a osvěty v oblasti bezpečnosti, při krizových
situacích a v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

1-3

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis.Kč
v r. 2015

Zdroje
financování

Výstupy

kamerový systém

1

2014-15

SMM

750

ZK, R

3 monitor.
místa

výstražný systém
(bezdrátový rozhlas)

1

2014

ORMŽP

600

ZK, R, MV

Hulín + 2
místní části

prevence kriminality,
sociálně patologických
jevů a bezpečnosti

1

průběžně

ÚT

21

ZK, R

1
přednáška

zpomalovací zařízení
na pozem. komunik.

2

2015-19

ORMŽP

25

R

1 retardér

Název aktivity

Důležitost
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dětské dopravní hřiště
(NÁVRH NA ZRUŠENÍ
AKTIVITY)

2

2014

ORMŽP

1.000

R, MŠMT

1 hřiště

modernizace požární
zbrojnice

2

2015

SMM

2.000

R, ZK,
MV, MAS

1 zbrojnice

Opatření 1.2 Sociální služby
Opatření se zaměřuje na zachování a rozšíření terénních a dalších sociálních služeb
zaměřených na seniory a potřebné občany, na podporu a dlouhodobou udržitelnost jeslí.

1-3

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis.Kč
v r. 2015

Zdroje
financování

Výstupy

klub seniorů

1

2014-15

ÚT

300

R

1 klubovna

rozšíření terénní
sociální služby

1

2014

Decent

500

ZK

10 klientů

zefektivnění terénní
sociální služby

1

2015-2018

Decent

250

ZK

koupě auta

Název aktivity

Důležitost

Opatření 1.3 Školství a vzdělávání
Opatření naplňuje problematiku zlepšení materiálně technického zázemí a vybavení
školských zařízení, podporuje různé formy práce s dětmi a mládeží v těchto zařízeních i
v činnosti neziskových organizací a vzdělávání a osvětu v oblasti všech věkových skupin.

1-3

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis.Kč
v r. 2015

Zdroje
financování

Výstupy

mateřské centrum

1

2014

SVČ, ÚT

50

R

15 matek

podpora mateřské
školy

1

2014

MŠ,
ORMŽP

500

R, ZK, N

5 hracích
prvků

podpora základní školy

1

2015

ORMŽP

300

R, ZK, N,
MŠMT,
PS

kvalitnější
prostředí

Název aktivity

Důležitost
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rozšíření aktivit a
podpora činnosti střed.
volného času

1

2015

SVČ

50

R, ZK N
MŠMT,
PS

kvalitnější
prostředí

podpora neziskových
organizací v oblasti
osvěty

1

průběžně

ÚT

570

R,ZK,N,
MŠMT,
PS

4
organizace

kurzy pro vzdělávání
seniorů

1

průběžně

ÚT

7

R, PS,N

3
přednášek

Opatření 1. 4. Kultura a sport, volný čas
Opatření zkvalitňuje nabídku kulturního a sportovního vyžití, relaxačních a pohybových
aktivit, včetně vybudování kvalitní infrastruktury v této oblasti s ohledem na podporu
zdravého životního stylu, prevenci civilizačních chorob a sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže.

1-3

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis.Kč
v r. 2015

Zdroje
financování

Výstupy

znovuobnovení tradic
– trhy, hody, folklor

1

průběžně

SMM, KK,
SVČ

200
ročně

R, ZK

5 akcí

propagace
společenských a
kulturních akcí

1

průběžně

SMM, KK

140

R, ZK,
PS, NO

1 ks
propagačních
materiálů

volejbalový a
tenisový areál v
parku

1

2014-15

ORMŽP

7.000

R, MŠMT,
ROP

1 areál

revitalizace sídliště
(posilovací stroje,
klidové zóny)

1

2014-17

ORMŽP

500

R, MMR,
PS, NO

1 sídliště

podpora neziskových
organizací

1

průběžně

ÚT

7

R, ZK,
MAS

2 akce

venkovní kluziště

2

2015

ORMŽP

1.000

R, MŠMT

1 kluziště

víceúčelové hřiště

2

2015-16

ORMŽP

3.000

MŠMT,
MMR, R

2 hřiště

Název aktivity

Důležitost
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2014-19

2

SMM,SVČ

500

R, PS

4 chaty,
rekonstrukce
1 budovy

Cíl č. 2 ROZVOJ – ATRAKTIVNÍ HULÍN

Opatření 2. 1. Bydlení a výstavba (vč. technické infrastruktury)
Opatření zajistí vybudování nové infrastruktury (včetně parkovacích míst), ke zlepšení
rozvoje bydlení ve městě a jeho místních částech a možnost výstavby nových rodinných
domů.

Název aktivity

Důležitost
1-3

Termíny
dle
strategické
ho plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis.Kč
v r. 2015

Zdroje
financování

Výstupy

vybudování kolumbária

1

2014

ORMŽP

1.500

R

1 kolumbárium

pasportizace veřejného
osvětlení

1

2014

SMM,
ORMŽP

100

R

1 pasport

plán oprav veřejného
osvětlení

1

2014

SMM,
ORMŽP

25

R

1 plán

opravy veřejného
osvětlení

průběžně

SMM,
ORMŽP

200
ročně

R, MMR,

1

500 bm
ročně

vyčlenění nového
rozvojového území pro
bydlení v úz. plánovací
dokumentaci

2

2015

ORMŽP

100

R,
MMR,PS

mentace

získání ploch pro
výstavbu ve spolupráci
s vlastníky, výkupy,
zasíťování

2

2015

SMM,
ORMŽP

5.000

R, MMR

3 lokality

parkovací místa u
hřbitova v Záhlinicích a
Chrášťanech

2

2015

ORMŽP

1.000

R, PS

20 míst

Kanalizace a čerpací
stanice Záhlinice

2

2015

ORMŽP

500

R, SFŽP

Zpracova
ný projekt

EU

2 doku-
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Opatření 2. 2. Dopravní infrastruktura
Opatření řeší problematiku rekonstrukcí, údržby a budování místních komunikací.

1-3

Termíny dle
strategickéh
o plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis.Kč
v r. 2015

Zdroje
financování

Výstupy

pasportizace místních
komunikací a
chodníků

1

2014 R

SMM,
ORMŽP

200

R

1 pasport

plán oprav místních
komunikací a
chodníků

1

2014 R

SMM,
ORMŽP

50

R

1 plán

opravy MK a chodníků

1

průběžně

SMM,
ORMŽP

2.000
ročně

R, MMR,
ROP,SFDI

500 bm
ročně

Název aktivity

Důležitost

Opatření 2. 3. Zaměstnanost a podpora podnikání
Opatření podporuje aktivity vedoucí ke snížení nezaměstnanosti a rozvoji podnikatelských
aktivit.

1-3

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis.Kč
v r. 2015

Zdroje
financování

Výstupy

podpora
zaměstnanosti formou
VPP

1

průběžně

ÚT, SMM

70

R

12 míst

Podpora
zaměstnanosti pro
mladé do 30 let

1

2015

ÚT

410

R, ÚP

2 osoby

vybudování
podnikatelského
inkubátoru

2

2015

SMM

2.000

R

1 ks

podpora podnikatelské
sféry (dotované
prostory)

2

2014

SMM

200

R

5
podnikatelů

Název aktivity

Důležitost

Opatření 2. 4. Cestovní ruch
Opatření je zaměřeno na zatraktivnění města a jeho okolí pro turistický a cestovní ruch.
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1-3

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis.Kč
v r. 2015

Zdroje
financování

Výstupy

opravy kulturních
památek

1

průběžně

ORMŽP

100

R, ZK

2 objekty

propagace turistické
atraktivity města
(blízko k památkám
v okolí)

1

průběžně

SMM

50

R, PS,
NO

1 tiskovina

Muzeum Františka
Skopalíka – rozšíření
expozice, pořádání
kulturních akcí

1

2014-16

250

R, ZK,
PS, NO

1 expozice

služby turistům
(infotabule, mapy)

2

2014

SMM

50

R, PS, ZK

3 infotabule

využit potenciálu
Baťova kanálu a
prodloužení jeho
splavnosti do Km

2

průběžně

SMM

250

R, ZK

1
přístaviště

200

R, ZK,
PS, NO

1
infotabule,
propagační
tiskoviny

Název aktivity

Důležitost

zvýšení atraktivity
okolní přírody a
vodních ploch
(záhlinické rybníky,
lužní les, dobývací
prostor štěrku)

4.3

2

průběžně

ORMŽP,
SMM, ÚT

ORMŽP

Cíl č. 3 OCHRANA, TVORBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Opatření 3. 1. Vzhled města a životní prostředí
Opatření je zaměřeno na zlepšení vzhledu města, ochranu a tvorbu životního prostředí a
ochranu osob a jejich majetku před živelnými pohromami.

Název aktivity

rekonstrukce
náměstí Miru
(veřejné WC,
podium)

1-3

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis.Kč
v r. 2015

Zdroje
financování

Výstupy

1

2014

ORMŽP

20.000

ROP, R

zrekonstruované
náměstí

Důležitost
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revitalizace sídliště
Družba

1

2014-17

ORMŽP

6.000

MMR,R

1 etapa

lesopark Nivky

1

2014-15

ORMŽP

300

SFŽP, R

zápis o převzetí
díla

revitalizace parku
za školou

1

2015

ORMŽP

1.500

ROP,
SFŽP

realizovaný
projekt

revitalizace parku
v Záhlinicích

1

2015

ORMŽP

350

R

realizovaný
projekt

výsadba zeleně –
aleje

1

průběžně

ORMŽP

140

R, PS,
OZ

70 stromů

Revitalizace
zahrad v MŠ Hulín

1

2015-18

ORMŽP

3.500

MŠMT, R

realizovaný
projekt

Revitalizace
zeleně městského
hřbitova Hulín

1

2015

ORMŽP

500

R

projekt

protipovodňová
opatření

2

2014-18

ORMŽP

2.000

SFŽP, R

realizované 1
opatření

Opatření 3. 2. Vliv dopravy na životní prostředí
Opatření omezuje negativní vlivy dopravy na životní prostředí a život obyvatel ve městě.

Název aktivity

zřízení samostatného
příjezdu do areálu
TOSu mimo sídliště
intenzivní jednání o
zamezení průjezdu
kamionů městem
(NÁVRH NA
ZRUŠENÍ AKTIVITY)

1-3

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis.Kč
v r. 2015

Zdroje
financování

Výstupy

1

2015-16

ORMŽP

1.000

R, MMR,
PS

Část
komunikace

2

2014

ORMŽP

60

R

průběžná
jednání

Důležitost
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5 Výhled na rok 2016
Pro rok 2016 jsou uvedeny aktivity dle jednotlivých cílů a opatření, které by měly být dle
Programu rozvoje města Hulína realizovány v roce 2016.

5.1

Cíl č. 1 KVALITNÍ ŽIVOT – MĚSTO PRO KLIDNÝ, SPOKOJENÝ ŽIVOT

Naplněním tohoto cíle je dosáhnout stavu zvýšení pocitu bezpečnosti občanů, provést
opatření vedoucí ke zvýšení dostupnosti služeb pro obyvatele a realizovat aktivity, které
povedou ke zvýšení vzdělanosti, informovanosti a nabídky kvalitního kulturního života a
budou aktivizovat občany k zapojení do společenského života obce.
Opatření 1.1 Bezpečnost a informovanost
Opatření řeší problematiku prevence kriminality a omezení projevů sociálně patologického
chování, zaměřuje se na zvýšení informovanosti a osvěty v oblasti bezpečnosti, při krizových
situacích a v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Název aktivity

Důležitost 13

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis. Kč
v r. 2016

Zdroje
financování

Výstupy

Prevence kriminality,
sociálně
patologických jevů a
bezpečnosti

1

průběžně

ÚT

21

ZK, R

1
přednáška

zpomalovací
zařízení na
pozemních
komunikacích

2

průběžně

ORMŽP

25

R

1 retardér

Opatření 1.2 Sociální služby
Opatření se zaměřuje na zachování a rozšíření terénních a dalších sociálních služeb
zaměřených na seniory a potřebné občany, na podporu a dlouhodobou udržitelnost jeslí.
Pro rok 2016 nejsou v Programu rozvoje města Hulína uvedeny žádné aktivity v této
oblasti rozvoje.
Opatření 1.3 Školství a vzdělávání
Opatření naplňuje problematiku zlepšení materiálně technického zázemí a vybavení
školských zařízení, podporuje různé formy práce s dětmi a mládeží v těchto zařízeních i
v činnosti neziskových organizací a vzdělávání a osvětu v oblasti všech věkových skupin.
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Důležitost 13

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis. Kč
v r. 2016

Zdroje
financování

Výstupy

podpora
neziskových
organizací v oblasti
osvěty

1

průběžně

ÚT

140

R,ZK,N,
MŠMT, PS

5
organizací

kurzy pro vzdělávání
seniorů

1

průběžně

ÚT

7

R, PS,N

7
přednášek

Název aktivity

Opatření 1.4 Kultura a sport, volný čas
Opatření zkvalitňuje nabídku kulturního a sportovního vyžití, relaxačních a pohybových
aktivit, včetně vybudování kvalitní infrastruktury v této oblasti s ohledem na podporu
zdravého životního stylu, prevenci civilizačních chorob a sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže.

Název aktivity

Důležitost 13

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis. Kč
v r. 2016

Zdroje
financování

Výstupy

kulturní centrum (ze
sokolovny)

1

2016-18

ORMŽP

25.000

R, SFŽP

1 centrum

znovuobnovení
tradic – trhy, hody,
folklor

1

průběžně

SMM, KK,
SVČ

200

R, ZK

4 akce

1 ks
propagačních
materiálů

propagace
společenských a
kulturních akcí

1

průběžně

SMM, KK

143

R, ZK, PS,
NO

revitalizace sídliště
(posilovací stroje,
klidové zóny)

1

2014-17

ORMŽP

500

R, MMR,
PS, NO

1 sídliště

podpora
neziskových
organizací

1

průběžně

ÚT

5

R, ZK,
MAS

1 akce
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víceúčelová hřiště

2

2015-16

ORMŽP

1.500

MŠMT,
MMR, R

1 hřiště

modernizace areálu
ONDRÁŠ
Rajnochovice
(dětská rekreace)

2

2014-19

SMM,SVČ

125

R, PS

2 chatky

5.2

Cíl č. 2 ROZVOJ – ATRAKTIVNÍ HULÍN

Zvýšit atraktivitu města tak, aby mladí lidé neměli důvod odcházet, ale spíše ve městě
zůstávali, vybudovali si zde bydlení a vztahy. Realizovat aktivity vedoucí k podpoře
cestovního ruchu a jeho propagaci.
Opatření 2.1 Bydlení a výstavba (vč. technické infrastruktury)
Opatření zajistí vybudování nové infrastruktury (včetně parkovacích míst), ke zlepšení
rozvoje bydlení ve městě a jeho místních částech a možnost výstavby nových rodinných
domů.

Důležitost 13

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis. Kč
v r. 2016

Zdroje
financování

Výstupy

plynofikace
Chrášťan

1

2016

ORMŽP

4.000

R

1 rozvod

opravy veřejného
osvětlení

1

průběžně

SMM,
ORMŽP

200

R, MMR,

500 bm
ročně

Název aktivity

EU

Opatření 2.2 Dopravní infrastruktura
Opatření řeší problematiku rekonstrukcí, údržby a budování místních komunikací.

Název aktivity

opravy MK a
chodníků

Důležitost 13

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis. Kč
v r. 2016

Zdroje
financování

Výstupy

1

průběžně

SMM,
ORMŽP

2.000
ročně

R, MMR,
ROP,SFDI

500 bm
ročně
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Opatření 2.3 Zaměstnanost a podpora podnikání
Opatření podporuje aktivity vedoucí ke snížení nezaměstnanosti a rozvoji podnikatelských
aktivit.

Název aktivity

podpora
zaměstnanosti
formou VPP

Důležitost 13

Termíny dle
strategické
ho plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis. Kč
v r. 2016

Zdroje
financování

Výstupy

1

průběžně

ÚT, SMM

70

R

2 místa

Opatření 2.4 Cestovní ruch
Opatření je zaměřeno na zatraktivnění města a jeho okolí pro turistický a cestovní ruch.

Důležitost 13

Termíny dle
strategické
ho plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis. Kč
v r. 2016

Zdroje
financování

Výstupy

opravy kulturních
památek

1

průběžně

ORMŽP

70

R, ZK

2 objekty

propagace turistické
atraktivity města
(blízko k památkám
v okolí)

1

průběžně

SMM

50

R, PS, NO

1
tiskovina

Muzeum Františka
Skopalíka –
rozšíření expozice,
pořádání kulturních
akcí

1

2014-16

250

R, ZK, PS,
NO

1
expozice

cyklostezka Hulín –
Záhlinice

2

2016

ORMŽP

7.000

R, ROP,
MMR

1 cyklostezka

mini cyklokemp

2

2016

ORMŽP, SAH

1.000

R

12 lůžek

využití potenciálu
Baťova kanálu a
prodloužení jeho
splavnosti do Km

2

průběžně

SMM

250

R, ZK

1
přístavišt
ě

Název aktivity

ORMŽP,
SMM, ÚT
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zvýšení atraktivity
okolní přírody a
vodních ploch
(záhlinické rybníky,
lužní les, dobývací
prostor štěrku)

5.3

2

průběžně

ORMŽP

200

R, ZK, PS,
NO

1
infotabule
propagač
ní
tiskoviny

Cíl č. 3 OCHRANA, TVORBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chránit, vytvářet a pečovat o životní prostředí v širším slova smyslu, vytvořit prostředí pro
zdravý aktivní styl života včetně prevence civilizačních chorob, vytvářet pozitivně působící
estetické prostředí veřejných prostor města. Snížit negativní dopady dopravy na životní
prostředí ve městě.
Opatření 3.1 Vzhled města a životní prostředí
Opatření je zaměřeno na zlepšení vzhledu města, ochranu a tvorbu životního prostředí a
ochranu osob a jejich majetku před živelnými pohromami.

Důležitost 13

Termíny dle
strategického
plánu

Odpovědnost

Náklady
v tis. Kč
v roce
2016

Zdroje
financování

Výstupy

revitalizace sídliště
Družba

1

2014-17

ORMŽP

6.000

MMR,R

1 etapa

výsadba zeleně –
aleje

1

průběžně

ORMŽP

140

R, PS, OZ

70 stromů

protipovodňová
opatření

2

2014-18

ORMŽP

2.000

SFŽP, R

realizované 1
opatření

Název aktivity

Opatření 3.2 Vliv dopravy na životní prostředí
Opatření omezuje negativní vlivy dopravy na životní prostředí a život obyvatel ve městě.

Název aktivity

jednání o
protihlukových
opatřeních silnice
R 55

Důležitost 13

Termíny dle
strategického
plánu

1

2016

Odpovědnost

Náklady
v tis. Kč
v roce
2016

Zdroje
financování

Výstupy

ORMŽP

0

ŘSD

průběžná
jednání
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1

2015-16

ORMŽP

1.000

R, MMR,
PS

Část
komunikace

Zdroje financování (použité zkratky):
R – rozpočet města
ZK – dotace ZK (fond kultury, ostatní fondy ZK, rozpočet ZK)
N – nadace
NO – nezisková organizace
PS – privátní sektor, sponzoři
MAS - Místní akční skupina
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SFDI – státní fond dopravní infrastruktury
MMR – ministerstvo pro místní rozvoj
MŠMT – ministerstvo školství a tělovýchovy
MV – ministerstvo vnitra
MZe – ministerstvo zemědělství
OZ – ostatní zdroje
EU - zdroje Evropské unie (např. ROP - regionální operační program NUTS II Střední
Morava)
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odpovědnost (použité zkratky):
SMM – správa majetku města
ORMŽP – odbor rozvoje města a životního prostředí
ÚT – útvar tajemníka
SVČ – Středisko volného času Hulín
MŠ – Mateřská škola Hulín
KK – Kulturní klub Hulín
SAH – Sportovní areál Hulín
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6 Závěr
Akční plán na rok 2015 obsahuje celkem 36 rozvojových aktivit navržených Programem
rozvoje města Hulína na rok 2015 v celkové výši 30 818 tis. Kč. V roce 2014 bylo 8 aktivit
nerealizovaných, z toho 1 aktivita byla průběžná, tzn., že je obsažena mezi aktivitami roku
2015 a 2 aktivity, jsou navrženy ke zrušení. Z roku 2014 tedy přechází 5 nerealizovaných
rozvojových aktivit v celkové hodnotě 2 450 tis. Kč a 7 aktivit rozpracovaných v celkové výši
15 168 tis. Kč. Dále je navrženo 5 nových aktivit ve výši 5 160 tis. Kč. Celkem tedy pro rok
2015 je navrženo 53 rozvojových aktivit v celkové výši 53.596 tis. Kč. Všechny jsou
specifikovány ve shora uvedených tabulkách dle jednotlivých opatření.
Mezi nejvýznamnější aktivity patří zejména rozpracovaná investiční akce Rekonstrukce nám.
Míru, a další významné akce jako je např. další etapa revitalizace sídliště Družba, výstavba
tenisového a volejbalového areálu, regenerace městského parku, kanalizace a čerpací
stanice Záhlinice.
V kapitole 6 jsou uvedeny aktivity, které by měly být realizovány v roce 2016.
Nutností je neustálé sledování možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU, neboť
prostředky z vlastního rozpočtu města by náklady na realizaci všech aktivit nepokryly.
Monitorovací zpráva Akčního plánu na rok 2014, Akční plán na rok 2015 bude schválen
Zastupitelstvem města Hulína.

Leden 2015
Zpracovatel: Ing. Šárka Dostálová
rozvoj města a životního prostředí
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