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1. Úvod a cíl
1.1.

Úvod

Program rozvoje města Hranic (dále jen "Program") pro období 2012 - 2020 byl schválen
usnesením zastupitelstva města ze dne 15.12.2011.
Program je střednědobým strategickým plánem, který by měl vést k nastartování
dlouhodobých procesů vedoucích ke zlepšení socio-ekonomických podmínek života ve
městě. Formuluje nejpodstatnější otázky dalšího směrování města, vymezuje nejdůležitější
cíle a rozvojové záměry, je zpracován ve shodě s programovými principy Evropské unie.
Během procesu přípravy Programu byl v maximální možné míře uplatňován princip
partnerství. Program vychází ze strategického dokumentu Program rozvoje územního
obvodu Olomouckého kraje, byl zpracován v souladu s Národním rozvojovým plánem České
republiky a dalšími rozvojovými dokumenty.
Pro zajištění plnění priorit a záměrů Programu je každoročně sestavován Akční plán, ve
kterém jsou uvedeny aktivity pro daný rok. Důvodem je koncepčnější a koordinovanější
přístup k rozvoji města, zkvalitnění způsobu řízení a dosažení hlavního cíle Programu –
zlepšení a zpříjemnění života obyvatel města.
Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2012 byla schválena Zastupitelstvem města
Usnesením 535/2013 - ZM 22 ze dne 04.04.2013.
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1.2.

Cíl

Zpětnou vazbou plnění akčního plánu pro daný rok je Hodnotící zpráva. Součástí je Plnění
akčního plánu pro rok 2012, které monitoruje naplňování aktivit daného plánu
prostřednictvím jednoduché tabulky, ve které se slovním vyjádřením "plněno", "částečně
plněno" či "nesplněno" hodnotí způsob plnění jednotlivých aktivit, případný komentář
popisuje stávající situaci. Další nedílnou součástí Hodnotící zprávy je Akční plán pro rok
2013, který navrhuje řešení aktivit, které nemohly být naplněny, a definuje nové aktivity pro
nadcházející roční období.
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2. Zkratky
CAF

Common Assessment Framework – společný hodnotící rámec, tzv. malý
model

kvality,

nástroj

sebehodnocení

pro

nepodnikatelskou

sféru

-

zjednodušený EFQM.
ČD

České dráhy

ČOV

čistírna odpadních vod

DÚR

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

EFQM

European Foundation for Quality Management – model kvality pokrývající
všechny aspekty života podniků či organizací. Model se skládá z celkem devíti
základních kritérií. Pět z nich sleduje, co vše by měly organizace vykonávat –
kritéria předpokladů. Čtyři kritéria sledují měřitelné výsledky – kritéria
výsledků. Nástroj pro sebehodnocení firmy.

ERDF

Evropský fond regionálního rozvoje (European regional development fund)

ET-struct

EconomicEducational Territorial Structure – projekt města, který je zaměřen
na hledání inovačních nástrojů ve vzdělávání mladých lidí a jejich začleňování
na trh práce.

GP

Grantový program

IC

Informační centrum

ICT

Informační a komunikační technologie

ISO 9001

normy specifikující základní požadavky na systém managementu kvality v
organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost, trvale
poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků,
a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Systém managementu
kvality řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Jedním ze
základních principů je trvalé zlepšování systému managementu kvality.

IZS

Integrovaný záchranný systém

JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

MHD

Městská hromadná doprava

MIC

Městské informační centrum

MPZ

Městská památková zóna

MŠ

mateřská škola

NPR

Národní přírodní rezervace

OK

Olomoucký kraj
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RPS

regenerace panelového sídliště

DSP

dokumentace pro vydání stavebního povolení

Q100

100 letá voda

QMS

Quality Management System – systém řízení kvality

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SK

sportovní klub

SLŠ

Střední lesnická škola

SŠ

střední škola

OŠ

odbor školství

TJ

tělovýchovná jednota

ZŠ

základní škola

ŽP

životní prostředí
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3. Hodnotící zpráva
3.1.

Způsob projednání

Dne 12.11.2012 byli vedoucí jednotlivých odborů informováni o vyhodnocení akčního plánu,
byly stanoveny termíny a zaslány podkladové materiály.
Dohodnutý postup projednání:
Odpovědnost

Termín

Č.

Činnost

1.

Úvodní informace, zaslání pokladů Vedoucí FO
vedoucím jednotlivých odborů

13.11.2012

2.

Realizace vybraných akcí

31.12.2012

3.

Zpracování konceptu zprávy
předání na jednotlivé odbory

4.

Připomínkování jednotlivými odbory

5.

Kompletace
a
připomínek odborů

6.

Projednání
konceptu
zprávy vedením úřadu

7.

Vyhotovení návrhu Hodnotící zprávy

Vedoucí FO

28.02.2013

8.

Zveřejnění návrhu Hodnotící zprávy Vedoucí FO
na webových stránkách města,
informace v Hranické radnici

01.03.2013

9.

Projednání návrhu Hodnotící zprávy Starosta
v Radě města

26.03.2013

a Vedoucí FO
Vedoucí odborů

zapracování Vedoucí FO

10. Projednání
Hodnotící
v Zastupitelstvu města

Vydání / Změna: 1/0

Vedoucí odborů

Hodnotící Starosta, místostarosta,
tajemník, vedoucí FO

zprávy Starosta

14.01.2013
21.01.2013
31.01.2013
28.02.2013

04.04.2013
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3.2.

Souhrnné hodnocení

Jednotlivé aktivity byly plněny ve vazbě na vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu města.
Aktivity nefinančního charakteru byly plněny. U jednotlivých aktivit je provedeno stručné
vyhodnocení s využitím stanovených monitorovacích ukazatelů. Součástí hodnotící zprávy
jsou i návrhy na další postup u dílčích aktivit.
Významné akce roku 2012
Priorita 1 – Zdravé životní prostředí
V průběhu roku 2012 byla dokončena rekonstrukce parku Sady Čs. legií v Hranicích. Tato
rekonstrukce byla spolufinancována ve výši 10 083 tis. Kč z dotací ERDF přes Regionální
operační program Střední Morava. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 17 218 tis. Kč.
Součástí akce byly rekonstrukce chodníků, vybudování vyhlídek, rekonstrukce kašny,
hudebního altánu a zavlažovacího systému, vybudování dětského hřiště, veřejného WC a
výsadba zeleně.
V roce 2012 byla ukončena realizace projektu „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“. V rámci
realizace projektu byl pořízen monitorovací systém kvality ovzduší, výstupy projektu dodala
firma Envitech. Celkové náklady na akci byly ve výši 9 330 tis. Kč a dotace z toho činila
z Operačního programu Životní prostředí výši 6 541 tis. Kč.
V letošním roce se na základě spolupodílení se na realizaci lokálních protipovodňových
opatření na Q100 byla společností Ekotoxa zpracována studie proveditelnosti na základě
konzultací s vedením města a mapových podkladů z Povodí Moravy, s.p. Brno.
V průběhu roku 2012 se také pokračovalo ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého
kraje v rámci Integrovaného systému s nakládání s odpady v Olomouckém kraji a v estetizaci
míst na separaci (estetičtější hnízda).
Priorita 2 – Příznivé podmínky pro podnikání
V roce 2012 byl dle návrhu živnostenského úřadu zpracován dotazník pro podnikatele za
účelem provedení průzkumu mezi podnikateli vedoucí ke zjištění dat o firmách, názorů,
problémů a plánů. Dotazník bude vyhodnocen v roce 2013.
OŽÚ se v roce 2012 zapojil do projektu česko-polské spolupráce „Podnikatelé, překračujeme
hranice!“, dále spolupracuje na organizování farmářských trhů ve městě, na propagaci
regionální značky „Moravská brána“ a vykazuje spoustu dalších aktivit.
V roce 2012 byl poskytnut investiční příspěvek Lázním Teplice ve výši 1 mil. Kč na stavební
úpravy balneoprovozu lázeňského sanatoria Janáček.
V roce 2012 byla přiznána dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na
dobudování cyklostezky Bečva III. etapa. V průběhu roku byly řešeny OSM majetkoprávní
vztahy, vypracována projektová dokumentace a zažádáno o vydání stavebního povolení.
Fyzická realizace projektu je plánována v 1. polovině roku 2014.
V průběhu roku 2012 proběhla rekonstrukce kotelen v ZŠ 1. máje a ZŠ Šromotovo náměstí.
Akce zahrnovala výměnu stávajících kotlů, zřízení nových komínových těles, na ZŠ
Šromotovo proběhla částečná výměna radiátorů.
Vydání / Změna: 1/0
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V roce 2012 pokračovala realizace projektu ET-struct (proběhla setkání zástupců škol,
veřejné správy a podnikatelského sektoru, vznikla regionální strategie pro spolupráci veřejné
správy, podnikatelů a škol.
V letošním roce se pokračovalo v realizaci kontinuálního zlepšování v rámci certifikovaného
a zavedeného systému managementu kvality dle normy ISO:9001 – proběhl dozorový audit.
Byla podána přihláška do Národní ceny kvality ČR v rámci Modelu CAF - pro veřejný sektor.
Priorita 3 – Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kulturu, sport, volný čas
a dopravu
V roce 2012 proběhla regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi II. etapa. V rámci
stavebních prací byly provedeny rekonstrukce stávajících chodníků, vybudováno dětského
hřiště včetně osazení dětských hracích prvků, osazen nový mobiliář a vysazena zeleň.
OSM v roce 2012 zpracoval a projednal s občany sídliště Nová „Studii regenerace
panelového sídliště Nová – II. etapa“.
V roce 2012 byl poskytnut SK Hranice investiční příspěvek na rekonstrukci západní tribuny
ve výši 5 900 tis. Kč.
OSM zajišťoval výstavbu sportovního hřiště na sídlišti Jaslo. V rámci této akce byl položen
umělohmotný povrch a osazeno sportovní vybavení. Víceúčelové sportovní hřiště bylo
oploceno.
Byla zpracována projektová dokumentace pro rozšíření kapacity Klubu seniorů ve smyslu
vyhlášky č. 230/2012 Sb. a byly zahájeny práce na přípravě výběrového řízení. Rekonstrukcí
dojde k rozšíření prostor pro seniory o podkrovní místnosti.
V polovině roku 2012 byly zahájeny stavební práce na opravě Pivovarských schodů, které
byly v havarijním stavu. Jako povrch byly použity žulové kostky a obrubníky. Součástí akce
byla i oprava navazující zdi, která je se schodištěm stavebně propojena.
V roce 2012 bylo vybudováno dětské dopravní hřiště.
Dále byly zahájeny práce na výběrovém řízení na dodavatele stavby, který v letech 2013 –
2014 zajistí rekonstrukci komunikace Skalní.
Priorita 4 – Bezpečné a přívětivé sociální prostředí
V průběhu roku 2012 byly v místním tisku, televizním zpravodajství i na webových stránkách
města propagovány akce zaměřené na bezpečnost (Hranické hry bez hranic – bezpečné
město).
V roce 2012 byly pořízeny 2 mobilní kamery s napojením na služebnu Městské policie a
Policie ČR. Kamery byly pořízeny za finanční spoluúčasti Ministerstva vnitra.
V průběhu roku 2012 byly za finanční spoluúčasti Operačního programu Životní prostředí
zatepleny objekty Domova seniorů v Hranicích.
V roce 2012 byla získána dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na
projekt „Modernizace Domova seniorů Hranice“. Projekt spočívá v modernizaci objektů, které
jsou v nejméně vyhovujícím stavu. Předmětem projektu je rekonstrukce výtahů a 30
koupelen, zařízení vodoléčby, společenské místnosti, kapličky a pořízení hydraulických
zvedáků. Všechny výše uvedené stavební či technologické součásti projektu zvýší kvalitu a
Vydání / Změna: 1/0
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komfort života obyvatel domova, stejně jako zlepší spolupráci zaměstnanců a obyvatel.
Realizace projektu je plánována v 1. polovině roku 2014.
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3.3.

Návrhy pro Akční plán pro rok 2013 v souladu s Programem

Do Akčního plánu pro rok 2013 jsou navrženy aktivity jednak trvalého charakteru, které
vyžadují opakované plnění, jednak aktivity jednorázové tak, aby bylo dosaženo splnění
jednotlivých opatření, záměrů a priorit. U aktivit finančního charakteru je opět jedním
z předpokladů jejich naplnění schválení finančních prostředků v rozpočtu pro rok 2013.
Při zajišťování finančních prostředků budou vyhledávány i další zdroje mimo rozpočet města
(státní dotace, dotace z fondů EU).
Návrh Akčního plánu pro rok 2013 je nedílnou součástí této hodnotící zprávy. Aktivity
Akčního plánu byly vypracovány v souladu s Programem rozvoje města Hranic pro období
2012-2020 a připomínkovány jednotlivými odbory.
Návrh akčního plánu města Hranic pro rok 2013
Priorita 1 - Zdravé životní prostředí
-

V roce 2013 bude zrealizován společný projekt 23 obcí Hranicka – varovné systémy
před povodněmi (digitální povodňový plán, SMS, srážkoměry, interaktivní mluvící
zařízení, limnigrafy…). Projekt bude spolufinancován z Operačního programu Životní
prostředí.

-

Dále se bude zajišťovat udržitelnost projektu „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“,
tzn. že se bude provozovat monitorovací systém kvality ovzduší.

-

V rámci Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji se nadále
bude pokračovat ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Priorita 2 - Příznivé podmínky pro podnikání
-

V roce 2013 budou k dispozici výsledky průzkumu mezi podnikateli, který realizoval
OŽÚ.

-

Bude se pokračovat v projektu Cyklostezka Bečva III. etapa. V roce 2013 bude
vydáno stavební povolení, vybrán dodavatel stavby a podepsána smlouva o dílo.

-

V případě získání dotace z Operačního programu Životní prostředí bude realizován
projekt „Energetické úspory – ZŠ 1. máje“.

-

Dále se bude pokračovat v aktivitách na podporu destinačního managementu a
projektů cestovního ruchu na Hranicku a aktivit v rámci volného sdružení cestovního
ruchu Moravská brána.

-

V roce 2013 se bude realizovat projekt na zateplení ZŠ Šromotovo náměstí za
finanční spoluúčasti Operačního programu Životní prostředí.

-

V roce 2013 proběhne recertifikační audit a bude podána přihláška do Národní ceny
kvality ČR, Model Excelence (EFQM).
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Priorita 3 - Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kulturu, sport, volný čas
a dopravu
-

V roce 2013 bude podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
regeneraci panelového sídliště Hromůvka – III. etapa, která zahrnuje zřízení nových a
stavební úpravy stávajících komunikací včetně odvodnění, zřízení nových a stavební
úpravy stávajících chodníků včetně odvodnění, zřízení nových a stavební úpravy
stávajících parkovacích stání včetně odvodnění a odlučovače ropných látek, zřízení
veřejného osvětlení, stavební úpravy stávajícího dětského hřiště a zřízení dětského
hřiště, zřízení hřiště pro petanque, kontejnerová stání, instalaci mobiliáře, včetně
mobiliáře pro hřiště.

-

V průběhu roku 2013 bude rozšířena kapacita Klubu seniorů. Rekonstrukcí dojde
k rozšíření prostor pro seniory o podkrovní místnosti.

-

V roce 2013 bude realizována 1. etapa rekonstrukce místní komunikace ul. Skalní.

-

V roce 2013 bude digitalizováno letní kino.

-

V roce 2013 začne probíhat výuka dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti,
které bylo vybudováno v roce 2012.

Priorita 4 - Bezpečné a přívětivé sociální prostředí
-

V roce 2013 se bude pokračovat ve zpracování nové koncepce rozvoje služeb
domova seniorů.

-

V roce 2013 se bude pokračovat v hledání řešení azylového bydlení, zejména pro
ženy.

Přehled podaných žádostí o dotaci v roce 2012:
Název projektu
JSDH 2012
Romský letní tábor 2012
Mobilní kamerový systém

Oprava cyklostezky Bečva II. etapa
RPS-Hranice, Galašova a Na hrázi II. etapa
Rekonstrukce kotelny v budově ZŠ 1. máje
Rekonstrukce kotelny v budově ZŠ Šromotovo nám.

Modernizace Domova seniorů Hranice
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Energetické úspory - ZŠ Šromotovo
Hranice - cyklostezka Bečva III. etapa

Učíme se o přírodě s přírodou
Žádost o dotaci na Centrální registr vozidel a nákup
PC
Kanalizace Velká, Pod Hůrkou
Podpora terénní práce v romské komunitě na
Hranicku pro rok 2013
Přehled schválených žádostí o dotaci v roce 2013:
Název projektu
JSDH 2012
Mobilní kamerový systém

Oprava cyklostezky Bečva II. etapa
RPS-Hranice, Galašova a Na hrázi II. etapa

Modernizace Domova seniorů Hranice
Energetické úspory - ZŠ Šromotovo
Hranice - cyklostezka Bečva III. etapa

Žádost o dotaci na Centrální registr vozidel a nákup
PC
Podpora terénní práce v romské komunitě na
Hranicku pro rok 2013
Kanalizace Velká, Pod Hůrkou - nerozhodnutá
Přehled připravovaných projektů v roce 2013:
1. Úprava křižovatky v Hranicích
2. JSDH 2013
3. 100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní
4. RPS Hranice – Hromůvka III. etapa
5. Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice
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4. Přílohy
Příloha č.1/Q 54-01

Seznámení s obsahem/rozdělovník

Příloha č.2

Připomínky z projednání včetně vyhodnocení

Příloha č.3

Přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění
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Příloha č.1/QS 54-01
SEZNÁMENÍ S OBSAHEM/ROZDĚLOVNÍK

datum
31.01.2013
31.01.2013

jméno
Ing. Vladimír Zemek
Ing. Petr Mynář

31.01.2013

Ing. arch. Ladislav Patočka

31.01.2013

Mgr. Vojtěch Bušina

31.01.2013

Ing. Radomír Bradáč

31.01.2013

Ing. Ivana Zaoralová

31.01.2013

Ing. Zdeněk Kolomazník

31.01.2013

Marie Caletková

31.01.2013

JUDr. Dana Hlavinková

28.02.2013

Ing. Radka Ondriášová

28.02.2013

Mgr. Pavla Tvrdoňová

28.02.2013

Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

26.03.2013

Rada města

Dle zápisu

04.04.2013

Zastupitelstvo města

Dle zápisu
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Příloha č.2/QS 54-01

Člen
zastupitelstva
města
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Připomínka/otázka

Komentář

Strana / Stran: 16/16

