Dodatek č. 1
Programu rozvoje města
m
na období 2014-2020
2014

Zrušení aktivit:
Cíl č. 1 KVALITNÍ ŽIVOT – MĚSTO PRO KLIDNÝ, SPOKOJENÝ ŽIVOT
Opatření 1.1 Bezpečnost a informovanost
Aktivita 1.1.e)
Popis:
Částka:
Důvod:

Dětské dopravní hřiště
Jednalo se o zrekonstruování dětského hřiště u základní školy pro
dopravní výchovu dětí.
1 000 000 Kč
Důvodem je blízkost dopravního hřiště v Kroměříži, které doposud děti ze
Základní školy Hulín využívají k výuce dopravní výchovy. V těchto
místech je možnost výstavby sportovní haly.

Cíl č. 3 OCHRANA, TVORBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření 3.2 Vliv dopravy na životní prostředí
Aktivita 3.2.c)
Popis:
Částka:
Důvod:

Intenzivní jednání o zamezení průjezdu kamionů městem
Jednání o možnosti odklonění kamionové dopravy mimo Město Hulín
60 000 Kč
Legislativa ČR neumožňuje provést tuto aktivitu vzhledem k tomu, že
v našem území není jiná objízdná trasa po silnici I. třídy mimo střed
města, proto tuto aktivitu nelze zrealizovat.

Nové aktivity:
Cíl č. 1 KVALITA ŽIVOTA – MĚSTO PRO KLIDNÝ, SPOKOJENÝ ŽIVOT
Opatření 1.2 Sociální služby
Aktivita 1.2.f)
Popis:
Částka:
Důvod:

Zkvalitnění terénní sociální služby
Jedná se o zkvalitnění dosavadní sociální služby formou posílení
dopravy. Došlo by k nákupu automobilu.
250 000 Kč
Aktivita souvisí s aktivitou 1.2.b) Rozšíření terénní sociální služby. Jedná
se rozšíření do okolních obcí a s tím souvisí přesun sociálních
pracovníků mezi obcemi.

Cíl č. 2 ROZVOJ – ATRAKTIVNÍ HULÍN
Opatření 2.1 Bydlení a výstavba (vč. technické infrastruktury)
Aktivita 2.1.m)
Popis:
Částka:
Důvod:

Kanalizace a čerpací stanice Záhlinice
Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení
500 000 Kč
V současné době je připravena dokumentace pro územní řízení s tím, že
je vyhotovené pravomocné územní rozhodnutí. Je potřeba vypracovat
projektovou dokumentaci pro stavební řízení, aby mohly být přichystané
veškeré podklady pro podání žádosti o dotaci z OPŽP.

Opatření 2.3.d) Zaměstnanost a podpora podnikání
Aktivita 2.3.d)
Popis:
Částka:
Důvod:

Podpora zaměstnanosti pro mladé do 30 let
Zajištění praxe pro mladé do 30 let
410 000 Kč
Město Hulín se zapojilo do projektu „Odborná praxe pro mladé do 30 let
ve Zlínském kraji“. Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF a
to prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
z 15 % z prostředků ze státního rozpočtu.

Cíl č. 3 OCHRANA, TVORBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření 3.1 Vzhled města a životní prostředí
Aktivita 3.1.i)
Popis:
Částka:
Důvod:

Revitalizace zahrad v MŠ Hulín
Úprava zahrad při MŠ Hulín
3 500 000 Kč
Současný stav zahrad vyžaduje rozsáhlejší úpravy, zejména co se týká
zpevněných ploch, vybavení novými herními prvky, pořízením zahradních
domků k uskladnění hraček a nářadí na zahradu. Je taktéž zapotřebí
vybavit zahradu novými prvky pro hru dětí, provést úpravu zeleně a
dořešit oplocení.

Aktivita 3.1.j)
Popis:

Revitalizace zeleně městského hřbitova Hulín
Zpracování projektové dokumentace na ozelenění městského hřbitova v
Hulíně
500 000 Kč
Cílem projektové dokumentace je vyhodnocení stromů nacházejících se
na veřejném prostranství na městském hřbitově a zároveň navržení nové
výsadby. Případná realizace by proběhla v následujících letech.

Částka:
Důvod:

Dodatek č. 1 Programu rozvoje města Hulín byl schválen Zastupitelstvem města Hulína dne
01.04.2015 usnesením č. 43/2015.

