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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
2017 byl schválen Zastupitelstvem Města Hulína Usnesením č. 146/14/ZM/2016, dne
21.12.2016.
Cílem tohoto dokumentu je:
•
•
•

zpracování monitorovací zprávy jednotlivých aktivit stanovených Akčním plánem na
rok 2017
vyhodnotit plnění v rámci „Programu rozvoje města Hulína na programové období
2014 – 2020“ za období roku 2017
zpracování nového Akčního plánu města Hulín na rok 2018 s výhledem na rok 2019
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2 Monitorovací zpráva plnění aktivit Akčního plánu na rok 2017
Monitoring akčního plánu spočívá ve zhodnocení a ověření zda a do jaké míry je akční plán
realizován a v jaké fázi realizace jsou jednotlivé aktivity. Dokumentujeme, zda realizací aktivit
a opatření dosahujeme plánovaných efektů, tj. cílů. Předmětem hodnocení je srovnání
plánovaného a skutečného stavu, tzn., do jaké míry se daří realizací rozvojových aktivit
(projektů) naplnit plánované cíle, a to jak po věcné, finanční tak i časové stránce.
Nejdůležitějšími podklady pro kontrolu a hodnocení jsou:
-

schválený strategický dokument Program rozvoje města na období 2014 - 2020
(včetně aktualizací)
jednotlivé akční plány realizace Programu rozvoje města.

U hodnocení je nutné určit období, ke kterému se hodnocení vztahuje. V tomto smyslu se
hodnocení dělí na průběžné a závěrečné. Průběžné hodnocení plnění Programu rozvoje
města se odvíjí od výsledků, respektive hodnocení akčních plánů. Průběžně tedy hodnotíme
plnění akčního plánu daného roku s tím, že i plnění Programu rozvoje města je takto
průběžně hodnoceno.
U jednotlivých aktivit hodnotíme její faktickou naplněnost (tj. obsah, finanční náklady, termín)
a to s využitím jednoduché škály SPLNĚNO / PROBÍHÁ / NESPLNĚNO.
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.c) Prevence
sociálně
patologických
bezpečnosti

kriminality,
jevů
a Důležitost: 1

SPLNĚNO

Průběžné přednášky o zvýšení informovanosti obyvatel
v oblasti předcházení bezpečnostních rizik
Pokračuje spolupráce s K-centrem Kroměříž, každý
týden terénní pracovník pro pomoc drogově závislým.
Vyhodnocení aktuálního stavu: Dále pak 2x měsíčně v Hulíně funguje sociální poradna
prostřednictvím
Charity
Kroměříž
–
dluhové
poradenství, jak se bránit domovním prodejcům
Odpovědnost:
ÚT; Jiřina Floriánová
Rozpočet města
Příspěvek z Programového
fondu města viz 1.3.e)
Financování:
Popis záměru:

Termín realizace:

2017
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Aktivita 1.1.d) Zpomalovací zařízení na
Důležitost: 2
SPLNĚNO
pozemních komunikacích
Popis záměru:
Vybudování příčného prahu na silnici/ulici
V ul. Nábřeží vybudován příčný práh přes komunikaci
Vyhodnocení aktuálního stavu:
současně se stavbou chodníku k základní škole.
Odpovědnost:
SMM
Rozpočet města
Viz aktivita 2.2.c)
Financování:
2017
Termín realizace:
Aktivita 1.1.f) Modernizace požární
Důležitost: 2
SPLNĚNO 1. etapa
zbrojnice
Dobudování zejména sociálního zařízení a společenské
Popis záměru:
místnosti pro zajištění činnosti zásahové jednotky sboru
dobrovolných hasičů
Realizována 1. etapa, kdy došlo k opravě garáže a
Vyhodnocení aktuálního stavu: sociálního zařízení pro zásahovou jednotku v budově
areálu UNITEX.
Odpovědnost:
SMM ORMŽP Ing. Dutkevič
Rozpočet města
1.495.560,00
Financování:
Termín realizace:

2017

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
PROBÍHÁ
Vybudování zázemí pro činnost klubu seniorů
Vybírá se vhodné místo, které by splnilo podmínky
Vyhodnocení aktuálního stavu:
zároveň pro tělesně postižené občany.
Odpovědnost:
ÚT; Jiřina Floriánová
Rozpočet města
Financování:
Termín realizace:

2017

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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Aktivita 1.3.c) Podpora ZŠ
NOVÁ AKTIVITA

Důležitost: 1

NESPLNĚNO

Aktivita spočívá v pořízení výtahu pro imobilní žáky;
oprava sociálního zařízení
Vyhodnocení aktuálního stavu: NEREALIZOVÁNO - nebyla získaná dotace.
SMM; ORMŽP
Rozpočet města
Financování:
Popis záměru:

Termín realizace:
2017
Aktivita 1.3.e) Podpora neziskových
Důležitost: 1
SPLNĚNO
organizací v oblasti osvěty
Jedná se o průběžnou podporu osvětové činnosti
Popis záměru:
neziskových organizací směrem k veřejnosti
NO
mají
možnost
inzerce
či
prezentace
prostřednictvím Hulíňanu zdarma. Dále jsou městem
Hulín poskytovány finanční prostředky v rámci
Vyhodnocení aktuálního stavu:
Programového fondu města. Letos byly vyhlášeny 2
kola.
Odpovědnost:
ÚT; Jiřina Floriánová, Jarmila Zakravačová
Rozpočet města
1.000.000,00
Financování:
Termín realizace:
Aktivita 1.3.f) Kurzy
seniorů

pro

Popis záměru:

Vyhodnocení aktuálního stavu:

Odpovědnost:
Financování:

2017
vzdělávání

Důležitost: 1

SPLNĚNO

Jedná se o zvýšení kvality systému vzdělávání seniorů.
Podpora průběžných přednášek pro seniory v rámci tzv
Akademie III. věku
I letos proběhla v našem městě Akademie III. věku,
přednášky pobíhají 1x/měsíc v sále Kulturního klubu
(10 přednášek za rok). Jednalo se o přednášky na
téma Mírovská věznice, Show Ivanky Deváté, Trénink
paměti, Setkání Marie von Ebner- Eschenbachové,
Tajemství hulínského kostela, Vliv výživy na myšlení
a chování, Příběh Titanicu, Vánoční ladění. Na konci
školního roku byl pro „akademiky“ uspořádán školní
výlet na slavkovský zámek, na Mohylu Míru či do
Muzea košíků v Morkovicích.
ÚT; Jarmila Zakravačová
Rozpočet města
4.024,00

Termín realizace:
2017
Aktivita 1.3.g) Rekonstrukce kuchyně MŠ
Důležitost: 1
NESPLNĚNO
E. Světlíka NÁVRH NA ZRUŠENÍ
Popis záměru:
Rekonstrukce kuchyně v MŠ E. Světlíka
Vyhodnocení aktuálního stavu:
OSMM; Zdeněk Váňa
Rozpočet města
Financování:
Termín realizace:

2017
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Aktivita 1.3.i) Podpora ZUŠ NOVÁ
Důležitost: 1
SPLNĚNO
AKTIVITA
Oprava schodů v ZUŠ Hulín
Popis záměru:
Bylo zrekonstruováno schodiště uvnitř budovy, nový
Vyhodnocení aktuálního stavu:
povrch z pryskyřicové zálivky
SMM; Zdeněk Váňa
Odpovědnost:
Rozpočet města
105.542,00
Financování:
2017

Termín realizace:

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.a)
sokolovny)

Kulturní

centrum

(ze

Důležitost: 1

PROBÍHÁ

Přesunutí činnosti kulturního klubu do prostor sokolovny,
dovybavení zázemí
Vyhodnocení aktuálního stavu: Zhotovena projektová dokumentace pro územní řízení
Odpovědnost:
ORMŽP;
Rozpočet města
539.660,00
Financování:
Popis záměru:

Termín realizace:
2017
Aktivita 1.4.b) Znovuobnovení tradic –
Důležitost: 1
SPLNĚNO
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.
Přípravné práce na různé kulturní akce pořádané
městem Hulín. (Svatováclavské hody, Svatomartinské
Vyhodnocení aktuálního stavu:
hodování, Rozsvícení stromku, Pohodové náměstí
apod.)
SMM; Zdeněk Váňa
Rozpočet města
60.000,00
Financování:
Termín realizace:

2017
V Muzeu F. Skopalíka byl v letošním roce uspořádán
Vyhodnocení aktuálního stavu: Hanácký dvorek a Záhlinické hody. Den řemesel byl
spojen s akci Košt marmelád.
Odpovědnost:
Muzeum F. Skopalíka
Rozpočet města
59.343,00
Financování:
Termín realizace:

2017
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V roce 2017 byly uspořádány Svatováclavské hody,
Svatomartinské hodování, Rozsvícení vánočního
stromku. V průběhu letních prázdnin probíhaly na
náměstí koncerty v rámci akce Pohodové náměstí. Ve
vánočním čase budou na náměstí akce pod názvem
Vyhodnocení aktuálního stavu: Voňavé náměstí. V Galerii Informačního centra
probíhají různé výstavy např. O historii našeho Hulína,
Pestrý život Záhlinických rybníků, Škola základ života,
O veliké řepě a jak to bylo dál, Doteky času – výstava
obrazů E. Milotové. V průběhu roku probíhají besedy
v knihovně.
Odpovědnost:
ÚT; Jarmila Zakravačová
Rozpočet města
300.000,00
Financování:
Termín realizace:
2017
Aktivita 1.4.c) Propagace společenských
Důležitost: 1
SPLNĚNO
a kulturních akcí
Jedná se o průběžnou marketingovou podporu kulturních
Popis záměru:
aktivit města na vytvoření propagačních materiálů
Jednotlivé akce v muzeu byly propagovány na
facebookových stránkách města, fb muzea, v Týdeníku
Vyhodnocení aktuálního stavu:
Kroměřížska, v ČRo, v regionální televizi Slovácko a
informace byly zasílány e-mailem
Odpovědnost:
Muzeum F. Skopalíka v Záhlinicích; V. Navrátilová
Rozpočet města
Financování:
Termín realizace:

2017
Jednotlivé akce města jsou taktéž propagovány
v rámci fb stránek a webových stránek města,
Vyhodnocení aktuálního stavu:
měsíčníku
Hulíňan,
v Týdeníku
Kroměřížska,
v týdeníku 5+2 či na rádiu Čas.
Odpovědnost:
ÚT; Jarmila Zakravačová
Rozpočet města
228.580,00
Financování:
Termín realizace:

2017
V KK jsou akce propagovány standardně přes webové
Vyhodnocení aktuálního stavu: stránky, facebookové stránky, měsíčník Hulíňan,
pomocí plakátů.
Odpovědnost:
KK; Ing. L. Pecháček, Bc. Z. Štokman
Rozpočet města
Financování:
2017
Termín realizace:
Aktivita 1.4.e) Volejbalový a tenisový
Důležitost: 1
PROBÍHÁ
areál v parku
Aktivita je zaměřena na vybudování nového volejbalového
Popis záměru:
a tenisového hřiště v městském parku Mezivodí.
V letošním roce byla zpracovaná dokumentace pro
Vyhodnocení aktuálního stavu:
stavební řízení.
Odpovědnost:
ORMŽP; Ing. Roman Dutkevič
Rozpočet města
193.600,00
Financování:
Termín realizace:

2014, 2015, 2016, 2017
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Aktivita
1.4.f)
Revitalizace
sídliště
Důležitost: 1
NESPLNĚNO
(posilovací stroje, klidové zóny)
Aktivita je zaměřena v rámci dalších etap revitalizace
Popis záměru:
sídlišť vybudovat klidové a relaxační zóny.
Vyhodnocení aktuálního stavu: NEREALIZOVÁNO
Odpovědnost:
ORMŽP; Ing. Roman Dutkevič
Rozpočet města
Financování:
Termín realizace:
Aktivita 1.4.g) Podpora
organizací

2017
neziskových

Důležitost: 1

SPLNĚNO

Jedná se o podporu neziskových organizací v oblasti
nových sportovních akcí se zaměřením na využití
sportovního areálu.
Jsou poskytnuty prostory na staré škole v ul.
Komenského mažoretkám, SVČ, zřízeno centrum
MÁTA pro rodiče a děti. Prostory sportovního areálu a
Vyhodnocení aktuálního stavu:
koupaliště jsou poskytnuty pro uspořádání různých
sportovních akcí: neziskové organizaci Orel jednota
Hulín, ASPOT HULÍN.
Odpovědnost:
SMM; KOMBYT SERVIS, s.r.o.
Rozpočet města
Financování:
Popis záměru:

Termín realizace:
2017
Aktivita 1.4.j) Víceúčelová hřiště
Důležitost: 2
NESPLNĚNO
Vybudování víceúčelových hřišť na Družbě a v Záhlinicích
Popis záměru:
Vyhodnocení aktuálního stavu: NEREALIZOVÁNO
ORMŽP;
Odpovědnost:
Rozpočet města
Financování:
2017
Termín realizace:
Aktivita
1.4.k)
Modernizace
areálu
Důležitost: 2
SPLNĚNO
ONDRÁŠ Rajnochovice
Předmětem této aktivity je postupná obměna stávajících
Popis záměru:
chatek, rekonstrukce kuchyně, zajištění provozu i v zimní
sezóně
V letošním roce zrekonstruována kuchyně –
Vyhodnocení aktuálního stavu: zakoupeny 2 plynové vařiče a dvě elektrické trouby a
nerezová police.
Odpovědnost:
SVČ, SMM
Rozpočet města
80.000,00
Financování:
Termín realizace:

2017
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Aktivita 1.4.m) Pořízení prodejních stánků Důležitost: 1
SPLNĚNO
NOVÁ AKTIVITA
Popis záměru:
Pořízení prodejních stánků do letního kina
Vyhodnocení aktuálního stavu: Pro letní kino zakoupeny dva prodejní stánky.
Odpovědnost:
SMM; Zdeněk Váňa
Rozpočet města
150.000,00
Financování:
Termín realizace:

2.1

2017

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.e)
osvětlení
Popis záměru:

Plán

oprav

veřejného

Důležitost: 1

SPLNĚNO

Aktivita vede k nastavení priorit oprav veřejného osvětlení
Firma DATMOLUX sestavila plán oprav na VO, kdy za 6
Vyhodnocení aktuálního stavu:
let se proinvestuje 12 mil. Kč.
Odpovědnost:
SMM, Zdeněk Váňa.
Rozpočet města
28.000,00
Financování:
Termín realizace:
2014, 2015, 2016, 2017
Aktivita 2.1.f) Opravy veřejného osvětlení Důležitost: 1
SPLNĚNO
Předmětem aktivity je postupná realizace oprav veřejného
Popis záměru:
osvětlení
Vyhodnocení aktuálního stavu: Nové veřejné osvětlení v ulici Kroměřížská.
Odpovědnost:
SMM, Zdeněk Váňa.
Rozpočet města
1.200.000,00
Financování:
Termín realizace:
2017
Aktivita 2.1.k) Parkovací místa u základní
Důležitost: 2
PROBÍHÁ
školy
Vybudování parkovacích míst pro potřeby základní školy
Popis záměru:
na ulici Holešovská
Je podaná žádost na stavebním úřadě o územní
Vyhodnocení aktuálního stavu: souhlas, poté bude dopracovaná dokumentace pro
stavební povolení.
Odpovědnost:
ORMŽP;
Rozpočet města
Financování:
Termín realizace:

2017
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Opatření 2.2 Dopravní infrastruktura
Opatření řeší problematiku rekonstrukcí, údržby a budování místních komunikací.
Aktivita 2.2.a) Pasportizace místních
Důležitost: 1
PROBÍHÁ
komunikací a chodníků
Popis záměru:
Výstupem je zpracování pasportu stavu komunikací
NEREALIZOVÁNO – vyřizuje se dotace na pořízení
Vyhodnocení aktuálního
SW
stavu:
Odpovědnost:
ORMŽP; Ing. Roman Dutkevič
Rozpočet města
Financování:
Termín realizace:
2014, 2015, 2016, 2017
Aktivita
2.2.c)
Opravy
místních
Důležitost: 1
SPLNĚNO
komunikací a chodníků
Postupná realizace oprav místních komunikací a
Popis záměru:
chodníků
Opravy komunikací ul. Dr. Stojana, Komenského,
Vyhodnocení aktuálního
naproti Besedy, ul. Žižkova, ul. Dvořákova, ul.
stavu:
Vrchlického
Odpovědnost:
SMM; Zdeněk Váňa
Rozpočet města
4.208.000,00
Financování:
Termín realizace:
Vyhodnocení aktuálního
stavu:

Odpovědnost:
Financování:
Termín realizace:

2017
Došlo v opravě nebo výstavbě nových chodníků či
místních komunikací a to konkrétně – chodník k ZŠ
okolo SVČ, hřbitovní komunikace, ul. Záhlinická, ul.
(dotace SFDI), ul. Sušilova
ORMŽP; Ing. Roman Dutkevič
Rozpočet města
6.479.908,00
SFDI
2.819.000,00
2017

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
SPLNĚNO
formou VPP
Vytváření veřejně prospěšných pracovních míst ve
Popis záměru:
spolupráci s úřadem práce
Bylo vytvořeno celkem 7 pracovních míst (2 ženy a 5
Vyhodnocení aktuálního stavu:
mužů) od 01.04.2017.
Odpovědnost:
ÚT, SMM
Rozpočet města
100.000,00
Financování:
ÚP
855.905,00
Termín realizace:
2017
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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
SPLNĚNO
Popis záměru:
Údržba a rekonstrukce historických objektů
V letošním roce byla provedena 2. etapa opravy
Vyhodnocení aktuálního stavu:
Nejsvětější trojice na náměstí.
Odpovědnost:
SMM; Bc. Jana Franeková
Rozpočet města
62.571,00
Financování:
Dotace z Minist. kultury ČR
160.000,00
Termín realizace:
2017
Aktivita 2.4.b) Propagace turistické
atraktivity města (blízko k památkám Důležitost: 1
SPLNĚNO
v okolí)
Vydání propagačních tiskovin pro posílení marketingu
Popis záměru:
v oblasti cestovního ruchu
Letos se Muzeum F. Skopalíka propagovalo na
Dožínkách v Holešově a ve Velké Bystřici na akci
Hanácky rok. Dále ve spolupráci s pí E. Milotovou byly
vytvořeny záložky k propagaci Velikonočního dvorku a
Dne řemesel v Záhlinicích. Propagace města proběhla
na veletrhu v Brně. Dále byly vytvořeny propagační
Vyhodnocení aktuálního stavu: předměty jako např. deštník s logem města, náramky,
turistické vizitky, reklamní tašky, reflexní vesty pro
psy, klíčenky, ručníky, svíčky a mýdla s logem města,
kostela či Muzea F. Skopalíka, kalendář pro rok 2018.
Dále pak informační letáky o akcích města a Galerie IC.
I v letošním roce byl uspořádán Benefiční koncert na
podporu sociálních služeb v Hulíně.
Odpovědnost:
ÚT; Jarmila Zakravačová, Vendula Navrátilová
Rozpočet města
162.080,00
Financování:
Termín realizace:
2017
Aktivita 2.4.g) Služby turistům (infotabule,
Důležitost: 2
NESPLNĚNO
mapy)
Umístění infotabulí a map na cyklotrasách pro zvýšení
Popis záměru:
informovanosti turistů
Vyhodnocení aktuálního stavu: NEREALIZOVÁNO
Odpovědnost:
SMM
Rozpočet města
Financování:
Termín realizace:
2017
Aktivita 2.4.h) Využití potenciálu Baťova
kanálu a prodloužení jeho splavnosti do Důležitost: 2
NESPLNĚNO
Km
Popis záměru:
Zřízení přístaviště na soutoku Rusavy s Moravou
Vyhodnocení aktuálního stavu: NEREALIZOVÁNO
Odpovědnost:
SMM
Rozpočet města
Financování:
Termín realizace:

2017
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Aktivita 2.4.i) Zvýšení atraktivity okolní
Důležitost: 2
SPLNĚNO
přírody a vodních ploch
Rozvoj spolupráce a zajištění propagace směrem
Popis záměru:
k Záhlinickým rybníkům a spolupráce s Rybářstvím Přerov
Propagaci Záhlinických rybníků se zabývá zejména ZO
ČSOP Via Hulín, která organizuje řadu akcí v této
Vyhodnocení aktuálního stavu: lokalitě jako např. Mezinárodní zimní sčítání vodních
ptáků, Vítání ptačího zpěvu v PP Záhlinické rybníky
nebo Evropský festival ptactva.
Odpovědnost:
ČSOP Via Hulín
Rozpočet města
7.000,00
Financování:
Termín realizace:

2.2

2017

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.b) Revitalizace sídliště Družba Důležitost: 1
NESPLNĚNO
Kompletní rekonstrukce místních komunikací, zeleně,
Popis záměru:
mobiliáře a vybudování nových parkovacích ploch
Vyhodnocení aktuálního stavu: NEREALIZOVÁNO – nepřidělena dotace
Odpovědnost:
ORMŽP; Ing. Roman Dutkevič
Rozpočet města
Financování:
MMR
Termín realizace:
2017
Aktivita 3.1.d) Revitalizace parku za
Důležitost: 1
PROBÍHÁ
školou
Rekonstrukce stávajících chodníků, obnova zeleně a
Popis záměru:
instalace nového mobiliáře
Schválená
územní
studie
a
zpracovává
se
Vyhodnocení aktuálního stavu:
dokumentace pro územní a stavební řízení.
Odpovědnost:
ORMŽP;
Rozpočet města
99.220,00
Financování:
Termín realizace:

2015, 2016, 2017
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Aktivita 3.1.e) Revitalizace parku
Důležitost: 1
PROBÍHÁ
v Záhlinicích
Rekonstrukce stávajících chodníků, obnova zeleně a
Popis záměru:
instalace nového mobiliáře.
Vše připraveno pro podání žádosti na SÚ o územní
Vyhodnocení aktuálního stavu:
rozhodnutí.
ORMŽP;
Odpovědnost:
Rozpočet města:
Financování:
Termín realizace:

2015, 2016, 2017

Aktivita 3.1.f) Výsadba zeleně – aleje
Důležitost: 1
SPLNĚNO
Vysazování alejí v extravilánu města
Popis záměru:
10 ks stromů v dřevině lípa velkolistá, 120 ks keřů
Vyhodnocení aktuálního stavu:
ptačího zobu – Alej Podstávek
ORMŽP; Ing. Šárka Dostálová
Odpovědnost:
Rozpočet města
27.679,00
Financování:
Nadace ČEZ
50.800,00
2017
Termín realizace:
Aktivita 3.1.h) rekonstrukce tržnice
Důležitost: 2
SPLNĚNO
Popis záměru:
Zlepšení zázemí pro prodejce a návštěvníky tržnice
V letošním roce došlo ke zbourání zídky, byly
Vyhodnocení aktuálního stavu: nainstalovány 3 ks laviček a vysazeny 3 ks stromů
v dřevině kulovitý platan.
Odpovědnost:
ORMŽP;
Rozpočet města
52.974,00
Financování:
Termín realizace:
2017
Aktivita 3.1.k) revitalizace zahrady SVČ
Důležitost: 1
SPLNĚNO 1. etapa
Popis záměru:
Revitalizace zahrady
Byla provedena 1. etapa rekonstrukce zahrady, kdy byl
zrekonstruován přístupový chodník, zrekonstruováno
Vyhodnocení aktuálního stavu:
nové oplocení a provedena výsadba před budovou
SVČ. Vysázeno 7 ks stromů a 289 ks ostatních sazenic.
Odpovědnost:
ORMŽP;
Rozpočet města
367.827,00
Financování:
Termín realizace:
2017
Aktivita 3.1.l) kompostéry, štěpkovače
Důležitost: 1
NESPLNĚNO
Pořízení 350 ks kompostérů o objemu 1 000 l a
Popis záměru:
štěpkovače.
NEREALIZOVÁNO - neobdržena dotace, je podaná
Vyhodnocení aktuálního stavu:
nová žádost o dotaci
Odpovědnost:
ORMŽP;
Rozpočet města
Financování:
Termín realizace:

2017
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Aktivita 3.1.m) výsadba zeleně
Důležitost: 1
SPLNĚNO
v intravilánu města a místních částí
Výsadba záhonů, úprava veřejného prostranství města a
Popis záměru:
místních částí
V roce 2017 proběhla celá řada úprav veřejného
prostranství města a to: Revitalizace parčíku Dr.
Stojana, Odpočinková zóna u hřbitova, Ozelenění
Vyhodnocení aktuálního stavu: kruhového objezdu na Kroměříž, byla provedena
úprava prostranství u základní školy. Celkem bylo
vysazeno 25 ks stromů a 1669 ks ostatních (keřů,
trvalek, travin a cibulovin).
Odpovědnost:
ORMŽP; D. Kainerová
Rozpočet města
717.665,00
Financování:
Termín realizace:

2017

Opatření 3.2 Vliv dopravy na životní prostředí
Opatření omezuje negativní vlivy dopravy na životní prostředí a život obyvatel ve městě.
Aktivita 3.2.a) Jednání o protihlukových
Důležitost: 1
PROBÍHÁ
opatřeních silnice R 55
Popis záměru:
Zajištění nové hlukové studie v lokalitě U Stavu (vliv R 55)
Vyhodnocení aktuálního stavu: Probíhá péče o LBC Nivky
Odpovědnost:
ORMŽP
Rozpočet města
193.818,00
Financování:
Termín realizace:
2017
Aktivita 3.2.b) Zřízení samostatného
Důležitost: 1
PROBÍHÁ
příjezdu do areálu TOSu mimo sídliště
Popis záměru:
Dořešení majetkoprávních vztahů a výstavba komunikace
Je zpracovaná projektová dokumentace pro územní
řízení. Proběhla jednání s novým majitelem stavebnin
Vyhodnocení aktuálního stavu:
a dojde k přepracování PD dle požadavků nového
majitele.
Odpovědnost:
ORMŽP
Rozpočet města
Financování:
Termín realizace:

2017
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3 Komentář k hodnocení Programu rozvoje města
m
v roce 2017
201
Na základě slovního ohodnocení bylo podle akčního
ak
plánu splněno 22
2 aktivit tj 56 % ze
všech naplánovaných pro rok 2017.
201 Nesplněných bylo 8 aktivit (21 %) a probíhá
probíh 9 aktivit (23
%), které budou dokončeny v následujících letech.
U zrealizovaných, splněných aktivit a zároveň u probíhajících aktivit je uvedeno, kolik bylo
vynaloženo finančních prostředků
prostředk z rozpočtu města Hulína nebo z dotačních
čních titulů.
titul
Jelikož u některých
erých aktivit byla schválena změna
zm
termínu, změna důležitosti
ůležitosti a to z důvodu
finanční náročnosti resp. z důvodu,
ůvodu, že tyto aktivity nejsou prioritní pro m
město
ěsto ve stanoveném
období. Aktivity označené
čené jako důležitost
d
3 (nízká priorita) NEBYLY zahrnuty do akčního
plánu pro rok 2017. Celkem tedy pro rok 2017 bylo navrženo 39 rozvojových aktivit.
Celkem tedy pro letošní rok bylo naplánováno 39 rozvojových aktivit v celkové výši 30.995
tis. Kč. Z těchto 39 naplánovaných rozvojových aktivit bylo splněno
no nebo probíhá
probíh celkem 31
aktivit, což je 79 %, v celkové výši 21.809 tis. Kč. Z rozpočtu města
sta bylo vynaloženo 17.923
tis. Kč /82 %/ a z dotačních
čních titulů nebo od sponzorů bylo získáno celkem 3.886 tis. Kč /18 %/.
Zejména se jednalo o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury
infrastruktury na opravu chodníku
v ulici Záhlinická, dále pak z Ministerstva kultury na opravu památek a z Ministerstva práce a
sociálních věcí
cí na podporu veř
veřejně prospěšných prací. V roce 2017 mě
ěsto Hulín obdrželo
nadační příspěvek od Nadace ČEZ
Č
na výsadbu aleje.
V roce 2017 však většina aktivit byla financována z rozpočtu města,
ěsta, což bylo zp
způsobeno
zejména tím, že nebyly vypsány žádné vhodné dotační
dota
tituly.
Graf 1 zobrazuje vynaložené finanční
finan
prostředky z rozpočtu města
ěsta Hulína a výši
proinvestovaných finančních
čních prost
prostředků z dotačních titulů nebo od sponzorů v letech 2014,
2015, 2016, 2017.
Graf 1 Porovnání finančních
ních prostř
prostředků z rozpočtu města a z dotačních titulů v letech 2014 - 2017

Financování v letech 2014 - 2017
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Je nutné se zaměřit i na důležitost neboli priorizaci jednotlivých aktivit, protože se jedná i o
aktivity, jejichž důležitost je označena jako střední (2) nebo nízká (3) a to zejména s ohledem
na finanční možnosti obce, takže například proto nejsou realizované.
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4 Akční plán na rok 2018
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 2018 přebírá vymezené aktivity, které byly naplánovány a vymezeny
v Programu rozvoje města Hulína na rok 2018, nerealizované, nesplněné aktivity vymezené
na rok 2017 popřípadě aktivity ve stádiu rozpracovanosti, tzn., aktivity probíhající.
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 nové aktivity (navržené červenou barvou). Pro lepší orientaci jsou
zelenou barvou podbarveny ty aktivity, které nebyly realizovány nebo jsou ve stádiu
rozpracovanosti z předchozích let.

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.

Název aktivity

Důležitost
1-3

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč v r.
2018

Zdroje
financování

Výstupy

prevence
kriminality,
sociálně
patologických jevů
a bezpečnosti

1

průběžně

ÚT

22

ZK, R

1
přednáška

zpomalovací
zařízení na
pozemních
komunikacích

2

průběžně

ORMŽP

25

R

1 retardér

Modernizace
požární zbrojnice –
2. etapa

2

2015

SMM

2.000

R, ZK, MV,
MAS

1
zbrojnice
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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.

Název aktivity

Důležitost
1-3

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r.2018

Zdroje
financování

Výstupy

Klub seniorů

1

2014-15

ÚT

300

R

1 klubovna

Podpora a
rozšíření jeslí

1

2018

Decent

2.000

R

Vybudování
1 třídy

Denní stacionář
pro seniory

2

2018

Decent

500

R, ZK

20 míst

1

2018

Decent

100

MAS JH

5 osob

Terénní
odlehčovací
služba
NOVÁ AKTIVITA

1.2.g) terénní odlehčovací služba – podpora o pečující osoby
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.

Název aktivity

podpora ZŠ

Důležitost
1-3

1

Náklady
Termíny

Odpovědnost

2017

SMM;
ORMŽP

Zdroje
financování

Výstupy

1.500

R, IROP

oprava soc.
zařízení;
pořízení
výtahu

v tis.Kč
v r.2018

ZŠ

podpora
neziskových
organizací
v oblasti osvěty

1

průběžně

ÚT

145

R,ZK,N,
MŠMT,
PS

3
organizace

kurzy pro
vzdělávání seniorů

1

průběžně

ÚT

8

R, PS,N

3 přednášky
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Důležitost
1-3

1

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r.2018

2016

SMM

0

Zdroje
financování

Výstupy

R

1 kuchyň

NÁVRH NA
ZRUŠENÍ

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
1-3

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r.2018

Zdroje
financování

Výstupy

kulturní centrum (ze
sokolovny)

1

2016-18

ORMŽP

1.300

R, SFŽP

1 centrum

znovuobnovení tradic
– trhy, hody, folklor

1

průběžně

SMM, KK,
SVČ

200

R, ZK

4 akce

propagace
společenských a
kulturních akcí

1

průběžně

SMM, KK

145

R, ZK,
PS, NO

1 propagační
materiál

Volejbalový a tenisový
areál v parku

1

2014-15

ORMŽP

100

R, MŠMT,
ROP

1 areál

revitalizace sídliště
(posilovací stroje,
klidové zóny)

1

2014-17

300

R, MMR,
PS, NO

1sídliště

podpora neziskových
organizací

1

průběžně

8

R, ZK,
MAS

1 akce

R

Parkoviště,
výsadba,
relaxační
zona

Revitalizace zahrady u
staré školy ul.
Komenského
NOVÁ AKTIVITA

1

2018

ORMŽP
SMM

ÚT

ORMŽP

1.500
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Důležitost

Náklady

Zdroje
financování

Výstupy

2.500

R

Nový dětský
bazén

ORMŽP

500

MŠMT,
MMR, R

1 hřiště

SMM,SVČ

25

R, PS

2 chaty,
rekonstrukce
budovy

Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r.2018

1

2018

ORMŽP

Víceúčelová hřiště

2

2015-16

modernizace areálu
ONDRÁŠ
Rajnochovice (dětská
rekreace)

2

2014-19

Oprava dětského
bezénu na městském
koupališti

1-3

NOVÁ AKTIVITA

1.4 n) Revitalizace zahrady u staré školy ul. Komenského
1.4 o) Oprava dětského bazénu na městském koupališti

4.2

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.

Název aktivity

vybudování
infrastruktury pro
individuální výstavbu
v části zvané Záhlinice
u hřiště

Vybudování kolumbária

opravy veřejného
osvětlení

Důležitost
1-3

1

13

1

Náklady

Zdroje
financování

Výstupy

4.500

R, PS,
MMR

10 míst

ORMŽP

0

R

1 kolumbárium

SMM,
ORMŽP

2.400

Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

2018

ORMŽP

2018

průběžně

R, MMR,
EU

500 bm
ročně
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Náklady

Důležitost

Zdroje
financování

Výstupy

1.400

R

Úprava
plochy k
parkování

ORMŽP

500

R, Mze,
SFŽP, ZK

2 rozvody
1 ČOV

ORMŽP

1300

R

10 míst

Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r.2018

1

2018

ORMPŽ

Odkanalizování
místních částí Záhlinice
a Chrášťany

2

20182019

parkovací místa u
základní školy
Holešovská ul.

2

2017

1-3

Parkovací místa za ZŠ
NOVÁ AKTIVITA

2.1.n) Parkovací místa za ZŠ

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

Název aktivity

Pasportizace
místních
komunikací
opravy MK a
chodníků

Náklady

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

1

2014

SMM,
ORMŽP

1

průběžně

SMM,
ORMŽP

1-3

Zdroje
financování

Výstupy

200

R

1
pasport

8.500

R, MMR,
ROP,SFDI

500 bm
ročně

v tis.Kč
v r. 2018

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
1-3

1

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r.2018

průběžně

ÚT, SMM

70

Zdroje
financování

Výstupy

R

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

Název aktivity

Důležitost
1-3

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

Zdroje
financování

Výstupy

opravy kulturních
památek

1

průběžně

ORMŽP

70

R, ZK

1 objekt

propagace turistické
atraktivity města (blízko
k památkám v okolí)

1

průběžně

SMM

50

R, PS,
NO

2 tiskoviny

Mini cyklokemp

3

2018-19

ORMŽP

0

R

12 lůžek

využití potenciálu
Baťova kanálu a
prodloužení jeho
splavnosti do Km

2

průběžně

SMM

Jednání

R, ZK

přístaviště

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

2

průběžně

ORMŽP

jednání

R, ZK,
PS, NO

infotabule,
propagační
tiskoviny

4.3

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.

Název aktivity

revitalizace sídliště
Družba

Důležitost
1-3

1

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

2014-17

ORMŽP

4.000

Zdroje
financování

Výstupy

MMR,R

1 etapa
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Důležitost
1-3

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

Zdroje
financování

Výstupy

Revitalizace parku za
školou

1

2015

ORMŽP

200

ROP,
SFŽP

Realizovaný
projekt

Revitalizace parku
v Záhlinicích

1

2015

ORMŽP

350

R

Realizovaný
projekt

výsadba zeleně –
aleje

1

průběžně

ORMŽP

145

R, PS,
OZ

70 stromů

protipovodňová
opatření

3

2014-18

ORMŽP

0

SFŽP, R

opatření

Revitalizace zahrady
SVČ – 2. etapa

1

20172019

ORMŽP

50

R, MŠMT

realizovaný
projekt

1

2017

ORMŽP

1.500

R, SFŽP

350 kompostérů
a 1 štěpkovač

1

20182020

ORMŽP

1.000

R

Stromy, keře
letničky

1

2018

Decent

770

R

Hrací prvky

Kompostéry,
štěpkovač

Výsadba zeleně
v intravilánu města a
místních části
NOVÁ AKTIVITA
Revitalizace hrací
plochy MŠ Decent
NOVÁ AKTIVITA

3.1.m) výsadba záhonů, úprava veřejného prostranství města a místních částí
3.1.l) Revitalizace hrací plochy MŠ Decent

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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Důležitost
1-3

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

Zdroje
financování

Výstupy

Jednání o
protihlukových
opatřeních silnice R
55

1

2016

ORMŽP

200

ŘSD

Průběžná
jednání

Zřízení samostatného
příjezdu do areálu
TOSu mimo sídliště

1

2015-16

ORMŽP

50

R, MMR,
PS

Část
komunikace
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5 Výhled na rok 2019
Pro rok 2019 jsou uvedeny aktivity dle jednotlivých cílů a opatření, které jsou navrženy ve
schváleném strategickém dokumentu Program rozvoje města na období 2014 – 2020.

5.1

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

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
1-3

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

Zdroje
financování

Výstupy

Prevence kriminality,
sociálně
patologických jevů a
bezpečnosti

1

průběžně

ÚT

22

ZK, R

1 přednáška

Zpomalovací zařízení
na pozemních
komunikacích

2

průběžně

SMM

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.

Název aktivity

Sídlo pro sociální
službu

Důležitost

Zdroje
financování

Výstupy

5.000

R, IROP

budova

100

R

5 osob

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

1

20192020

Decent

1

průběžně

Decent

1-3

NOVÁ AKTIVITA
Terénní odlehčovací
služba

Náklady
Termíny

NOVÁ AKTIVITA

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.
26

Město Hulín
nám. Míru 162
768 24 Hulín

Název aktivity

Monitorovací zpráva a Akční plán na rok 2018
Program rozvoje města Hulín

Důležitost
1-3

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

Zdroje
financování

Výstupy

Podpora neziskových
organizací v oblasti
osvěty

1

průběžně

ÚT

145

R, ZK, N,
MŠMT,
PS

3 organizace

Kurzy pro vzdělávání
seniorů

1

průběžně

ÚT

8

R, PS, N

3 přednášky

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
1-3

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

Zdroje
financování

Výstupy

Znovuobnovení tradic
– trhy, hody, folklor

1

průběžně

SMM, KK,
SVČ

200

R, ZK

4 akce

Propagace
společenských a
kulturních akcí

1

průběžně

SMM, KK

145

R, ZK,
PS, NO

1 propagační
materiál

Podpora neziskových
organizací

1

průběžně

ÚT

8

R, ZK,
MAS

1 akce

Venkovní kluziště

2

2019

ORMŽP

1.000

R, MŠMT

1 kluziště

Rekonstrukce tribuny
sportovního areálu

2

2019

ORMŽP

1.500

R, MŠMT

1 tribuna

2

2014-19

SMM, SVČ

25

R, PS

2 chatky,
rekonstrukce
budovy

Modernizace areálu
ONDRÁŠ
Rajnochovice

5.2

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.
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Důležitost
1-3

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

Zdroje
financování

Výstupy

Vybudování
infrastruktury pro
individuální výstavbu
v části zvané
Záhlinice u hřiště

1

2018-20

ORMŽP

670

R, PS,
MMR

10 míst

Opravy veřejného
osvětlení

1

průběžně

SMM

200

R, MMR,
EU

500 bm ročně

Odkanalizování
místních částí
Záhlinice a Chrášťany

2

2018-19

ORMŽP

10.000

R, Mze,
SFŽP, ZK

2 rozvody
1ČOV

Vybudování
startovacích bytů

3

2019

ORMŽP

20.000

R, MMR

20 bytů

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

Název aktivity

Důležitost
1-3

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

Zdroje
financování

Výstupy

Opravy MK a
chodníků

1

průběžně

SMM,
ORMŽP

1.000

R, MMR,
ROP, SFDI

500 bm ročně

Lávka pro pěší přes
řeku Rusavu

1

2019

SMM,
ORMŽP

5.000

R,MMR,EU

1 lávka

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
1-3

1

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

průběžně

ÚT, SMM

70

Zdroje
financování

Výstupy

R

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

Název aktivity

Důležitost
1-3

Náklady
Termíny

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

Zdroje
financování

Výstupy

Opravy kulturních
památek

1

průběžně

SMM

70

R, ZK

1 objekt

Propagace turistické
atraktivity města
(blízko k památkám
v okolí)

1

průběžně

SMM

50

R, PS, NO

1 tiskovina

1

20192020

SMM

1000

R

nová zařízení

Cyklostezka Hulín Záhlinice

3

2019 2020

ORMŽP

1.750

R,
ROP,MMR

cyklostezka

Mini cyklokemp

3

2018-19

ORMŽP

500

R

6 lůžek

Využití potenciálu
Baťova kanálu a
prodloužení jeho
splavnosti do KM

2

průběžně

SMM

50

R, ZK

1 přístaviště

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

2

průběžně

ORMŽP

jednání

R, ZK, PS,
NO

3 infotabule,
propagační
tiskoviny

Zlepšení ubytovacího
zařízení v ubytovně
KK
NOVÁ AKTIVITA

5.3

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.
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Náklady

Důležitost

Výsadba zeleně aleje
Výsadba zeleně
v intravilánu města

Výstupy

140

R, PS,
OZ

70 stromů

ORMŽP

1.000

R

Stromy, traviny,
cibuloviny,
trvalky

ORMŽP

750

R, MŠMT

Realizovaný
projekt

Odpovědnost

v tis.Kč
v r. 2018

1

průběžně

ORMŽP

1

20182020

1

20172019

1-3

NOVÁ AKTIVITA
Revitalizace zahrady
SVČ

Zdroje
financování

Termíny

Opatření 3. 2. Vliv dopravy na životní prostředí
Opatření omezuje negativní vlivy dopravy na životní prostředí a život obyvatel ve městě.
Pro rok 2019 nejsou v Programu rozvoje města Hulína uvedeny žádné aktivity v této
oblasti rozvoje.

Zdroje financování (použité zkratky):
R – rozpočet města
ZK – dotace Zlínský kraj (fond kultury, ostatní fondy ZK, rozpočet ZK)
N – nadace
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
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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 2018 obsahuje celkem 27 rozvojových aktivit navržených Programem
rozvoje města Hulína pro rok 2018, 14 aktivit převedených z předchozího roku 2017, 6
nových aktivit a 1 aktivita je navržena ke zrušení. Dále pak u některých aktivit je navržena
změna termínu, změna důležitosti a to z důvodu finanční náročnosti resp. z důvodu, že tyto
aktivity nejsou prioritní pro město v tomto období, s tím, že aktivity označené jako důležitost
3 (nízká priorita) NEJSOU zahrnuty do akčního plánu pro rok 2018, neboť nejsou mezi
naplánovanými a finančně pokrytými rozvojovými aktivitami. Celkem tedy pro rok 2018 je
navrženo 42 rozvojových aktivit. Všechny jsou specifikovány ve shora uvedených tabulkách
dle jednotlivých opatření v celkové výši 40.433 tis. Kč. Jedná se o celkovou částku, v níž je
zahrnuta i případná dotace.
V roce 2017 bylo 8 aktivit nesplněných a 9 aktivit rozpracovaných. Z těchto 17 aktivit je
převedeno do roku 2018 pouze 14 z nich (zaznačeny zeleně) z důvodu, že ostatní aktivity
byly naplánovány i do dalších let. Dále je navrženo 6 nových aktivit (zaznačeny červeně)
v celkové výši 7.270 tis. Kč. 1 aktivita je navržena ke zrušení (zaznačena žlutě).
Mezi nejvýznamnější aktivity patří zejména pokračování v přípravě výstavby tenisového a
volejbalového areálu, pokračování v další etapě revitalizace sídliště Družba nebo
připravovaná rozsáhlá rekonstrukce Sokolovny na kulturní centrum. Dále jsou naplánovány
rekonstrukce místních komunikací a chodníků jako např. v ul. Wolkerova apod. Všechny tyto
velké akce se odvíjí od dostupnosti finančních prostředků poskytnutých z fondů EU.
V kapitole 5 je uveden výhled na rok 2019, to znamená, které aktivity by měly být
zrealizovány v roce 2019.
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 2017, Akční plán na rok 2018 bude projednán a
schválen Zastupitelstvem města Hulína.
Akční plán na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem města Hulína dne 13.12.2017,
usnesením č. 221/19/ZM/2017.

Prosinec 2017
Zpracovatel: Ing. Šárka Dostálová
rozvoj města a životního prostředí
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