Město Hranice
Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice, IČ: 00301311
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU
PRO ROK 2014

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014

Zpracoval:

Ing. Zuzana Popová

Podpis - datum: 27.02.2015

Ověřil:

Radka Ondriášová

Podpis - datum: 27.02.2015

Schválil:

Zastupitelstvo města: Usnesení 84/2015
Podpis - datum: 02.04.2015
- ZM 4 ze dne 2. dubna 2015

Účinnost:

02.04.2015

Vydání / Změna: 1/0

Strana / Stran: 1/15

MĚSTO HRANICE
QS 54 -01

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014

Obsah
Obsah ................................................................................................................................... 2
1. Úvod a cíl .......................................................................................................................... 3
1.1. Úvod .......................................................................................................................... 3
1.2. Cíl .............................................................................................................................. 4
2. Zkratky .............................................................................................................................. 5
3. Hodnotící zpráva ............................................................................................................... 7
3.1. Způsob projednání ..................................................................................................... 7
3.2. Souhrnné hodnocení.................................................................................................. 8
3.3. Návrhy pro Akční plán pro rok 2015 v souladu s Programem....................................10
4. Přílohy ..............................................................................................................................13

Vydání / Změna: 1/0

Strana / Stran: 2/15

MĚSTO HRANICE
QS 54 -01

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014

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.
Akční plán pro rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Usnesením 84/2015 - ZM 4 ze
dne 02.04.2015.
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Cíl

Zpětnou vazbou plnění akčního plánu pro daný rok je Hodnotící zpráva. Součástí je Plnění
akčního plánu pro rok 2014, 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
2015, který navrhuje řešení aktivit, které nemohly být naplněny, a definuje nové aktivity pro
nadcházející roční období.
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2. Zkratky
AD

azylový dům

CR

cestovní ruch

DD

dětský domov

DDM

Dům dětí a mládeže

DJ

diskžokej

DPH

daň z přidané hodnoty

EU

Evropská unie

FO

finanční odbor

GP

grantový program

HRA, z.s.

Hranická rozvojová agentura, z.s.

HZS

hasičský záchranný sbor

ICT

informační a komunikační technologie

ISNO

Integrovaný systém nakládání s odpady

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.

IT

informační technologie

IZS

integrovaný záchranný systém

k.ú.

katastrální území

MAS

Místní akční skupina Hranicko

MěÚ

městský úřad

MKDS

městský kamerový dohlížecí systém

MK ČR

Ministerstvo kultury ČR

MMG

Městské muzeum a galerie

MP

městská policie

MPZ

Městská památková zóna

MR

Mikroregion Hranicko

MŠ

mateřská škola

NN

nízké napětí

OVV

odbor vnitřních věcí

OSM

odbor správy majetku
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OSÚŽP

odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

OSVČ

osoba samostatně výdělečně činná

OSŠV

odbor školství a sociálních věcí

OŽÚ

odbor živnostenský úřad

PD

projektová dokumentace

PM

Povodí Moravy, s.p.

QMS

Quality Management System – systém řízení kvality

ÚR

územní rozhodnutí

Sb.

sbírky

SBD

Stavební bytové družstvo

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SK

sportovní klub

SMS

krátká textová zpráva

SP

samostatné pracoviště

SVJ

sdružení vlastníků jednotek

TC ORP

technologické centrum obce s rozšířenou působností

TIC

Turistické a informační centrum Hranice

VN

vysoké napětí

ZM

zastupitelstvo města

ZŠ

základní škola
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3. Hodnotící zpráva
3.1.

Způsob projednání

Dne 13.11.2014 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 podkladů Vedoucí FO
vedoucím jednotlivých odborů

13.11.2014

2.

Realizace vybraných akcí

31.12.2014

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

27.02.2015

8.

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

09.03.2015

9.

Projednání návrhu Hodnotící zprávy Starosta
v Radě města

09.03.2015

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

13.02.2015
27.02.2015
27.02.2015
27.02.2015

02.04.2015
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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 2014
Priorita 1 – Zdravé životní prostředí
V roce 2014 proběhlo zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí záměru „Suchá nádrž V Končinách“, „Suchá nádrž Lhotka“ a „Suchá nádrž
Pod Hůrkou“.
V průběhu roku 2014 byla dokončena výstavba a rekonstrukce stokové kanalizace v místní
části Velká za finanční podpory Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí.
K záměru na estetizaci místa na separaci odpadů Pod Lipami byla zpracována projektová
dokumentace.
Priorita 2 – Příznivé podmínky pro podnikání
V roce 2014 byla připravena pro podnikatele nová možnost získávání informací
z živnostenského úřadu o aktualitách v oblasti podnikání a to zasíláním newsletteru.
Byly zorganizovány 2 farmářské jarmarky s cílem propagovat regionální značku potravin
místních farmářů „Moravská brána“ a v květnu 2014 proběhl i řemeslný jarmark na zámku
s cílem propagace kreativního tvoření různých výrobců tradičních řemesel.
Byla dokončena fyzická realizace cyklostezky Bečva III. etapa, na kterou město získalo
dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava a zahájeny přípravné práce na
dokumentaci pro stavební práce na akci „Hranice – cyklostezka Drahotuše – Slavíč – I.
etapa.“
V roce 2014 byl zrealizován projekt spolufinancovaný z Regionálního operačního programu
Střední Morava „Hranice – stavební úpravy a rozšíření MŠ Struhlovsko“. Akce zahrnovala
přestavbu stávající kuchyně na místnosti pro spaní dětí, rozšíření herní plochy, vybudování
úklidové místnosti, šatny pro personál a skladu hraček, obnovu a rozšíření sociálního
zařízení, včetně vybavení a kompletní renovace rozvodů a vybudování požárního únikového
schodiště.
V rámci realizace projektu financovaného z Evropského sociálního fondu „Optimalizace
činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Hranice“ jsou na období od
1.2.2014 do 30.6.2015 zaměstnány dvě sociální pracovnice. Sociální pracovnice se aktivně
podílely na tvorbě Standardů sociálně-právní ochrany dětí.
Priorita 3 – Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kulturu, sport, volný čas
a dopravu
V roce 2014 proběhla první etapa regenerace panelového sídliště Nová. V rámci stavebních
prací byly provedeny rekonstrukce stávajících a výstavba nových chodníků, rekonstrukce a
výstavba nových parkovacích míst, rekonstrukce dětského hřiště, oprava automobilové
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komunikace, vybudování nové cyklostezky, doplnění městského mobiliáře (lavičky,
kontejnerová stání, odpadkové koše), rekonstrukce a úprava stávající zeleně a výsadba
nových stromů a keřů.
Proběhla oprava stávajících chodníkových tras na Tř. 1. máje, ulici Alešova a na Skleném
kopci, oprava komunikace v ulici Jurikova a ulici Tovární.
Ve II. polovině roku byla zahájena rekonstrukce dopravního prostoru v ulici Tovární.
V ulici Karolíny Světlé proběhla rekonstrukce stávajících chodníků, komunikace a
parkovacích stání. Součástí akce bylo i rozšíření veřejného osvětlení.
V průběhu roku byla zrealizována I. a II. etapa opravy fasády a klempířských prvků v objektu
Staré radnice čp. 71 Masarykovo nám., z Programu regenerace městských zón a rezervací
Ministerstva kultury byla obdržena dotace ve výši 200 tis. Kč.
Byla dokončena celková rekonstrukce Klubu seniorů instalací venkovní markýzy, tímto byla
aktivita 3.2.3.5 ukončena.
Byla zahájena rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem. Dále byla ukončena druhá
etapa rekonstrukce ulice Skalní a pokračovalo se v rozdělování grantů a příspěvků
z rozpočtu města.
Priorita 4 – Bezpečné a přívětivé sociální prostředí
V roce 2014 se jako každoročně konala akce Hranické hry – Bezpečné město ve spolupráci
se složkami IZS a Armádou ČR.
Byl rozšířen městský kamerový systém o jednu mobilní a jednu stacionární kameru do místní
části Drahotuše za finanční podpory Ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality.
Byla dokončena výstavba hasičské zbrojnice pro SDH ve Velké a byla zahájena výstavba
hasičské zbrojnice pro SDH v Hranicích.
V průběhu roku 2014 byla ředitelkou zpracována a předložena nová koncepce rozvoje
služeb domova seniorů.
Na provoz azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči byl městem poskytnut
příspěvek na provoz.
Aktivitou splněnou v roce 2014 je pak bydlení pro ženy, kdy byl v objektu v ul. Vrchlického
vyčleněn jeden pokoj s dvěma lůžky pro ženy v krizi.
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Návrhy pro Akční plán pro rok 2015 v souladu s Programem

Do Akčního plánu pro rok 2015 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 2015.
Při zajišťování finančních prostředků budou vyhledávány i další zdroje mimo rozpočet města
(státní dotace, dotace z fondů EU).
Návrh Akčního plánu pro rok 2015 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 2015
Priorita 1 - Zdravé životní prostředí
V roce 2015 se bude pokračovat v protipovodňových opatřeních na řece Bečvě, bude
probíhat měření a vyhodnocování kvality ovzduší, budou v provozu varovné systémy před
povodněmi a budou se připravovat projekty dle Studie proveditelnosti k realizaci přírodě
blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Hranicko.
Bude dokončena výstavba stokové kanalizace v lokalitě Pod Hůrkou v průběhu roku 2015.
Projekt výstavby a rekonstrukce kanalizace v Hranicích je spolufinancován dotací ve výši cca
20,6 mil. Kč z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí. Hlavním cílem
projektu je snížení znečištění vod z komunálních zdrojů.
Dále bude zadána příprava projektové dokumentace na jednotlivé stavební objekty v rámci
revitalizace hřbitova na ulici Hřbitovní.
V průběhu roku 2015 bude zrealizován záměr na estetizaci místa na separaci odpadů Pod
Lipami.
Priorita 2 - Příznivé podmínky pro podnikání
V roce 2015 se bude pokračovat v informování podnikatelů o aktualitách z živnostenského
úřadu formou zasílání newslettru a budou uspořádány dva farmářské jarmarky.
Do konce roku 2015 budou provedeny opatření vedoucí k energetickým úsporám v MŠ
Struhlovsko a v Domě s pečovatelskou službou za finanční spoluúčasti dotace z Operačního
programu Životní prostředí.
Bude dokončen projekt „Optimalizace činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí
v Hranicích“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.
Nadále bude probíhat příprava na realizaci cyklostezky Drahotuše – Slavíč I. etapa. V roce
2015 proběhne recertifikační audit normy ISO:9001.
Priorita 3 - Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kulturu, sport, volný čas
a dopravu
V roce 2015 se v případě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj bude realizovat
poslední třetí etapa regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi.
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V roce 2015 proběhne III. etapa opravy fasády a klempířských prvků objektu Staré radnice
čp. 71 Masarykovo nám., pokud město obdrží dotaci z Ministerstva kultury z Programu
regenerace městských památkových rezervací a zón.
Bude se pokračovat v rekonstrukci komunikace Pod Bílým kamenem.
Priorita 4 - Bezpečné a přívětivé sociální prostředí
V roce 2015 se bude pokračovat ve výstavbě hasičské zbrojnice pro SDH v Hranicích.
V případě získání dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra bude
zefektivněn městský kamerový systém a vybudována venkovní horolezecká stěna v Žáčkově
ulici.
Přehled schválených žádostí o dotaci a realizovaných v letech 2014 - 2015:
Název projektu
JSDH 2014
RPS - Hranice - Nová I. etapa
Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko

Hranice - mobilní kamerový systém
Energetické úspory MŠ Struhlovsko
Konsolidace IT v Hranicích
Podpora terénní práce v romské komunitě na rok 2015
Optimalizace činnosti orgánu sociálně-právní ochrany
dětí v Hranicích

Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice
Kanalizace Pod Hůrkou
Soustava rybníků Kuchyňka - odbahnění

Přehled podaných žádostí o dotaci pro rok 2015:
Název projektu
Hranice - venkovní horolezecká stěna
Hranice - zefektivnění kamerového systému
Bezpečnostní prvky na Tř. G. Svobody
Výstavba hasičské zbrojnice pro JSDH Hranice
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Nákup vybavení pro JSDH Hranice
RPS - Hranice, Galašova a Na Hrázi III. etapa
Revitalizace zahrady u Domova seniorů Hranice
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4. Přílohy
Příloha č.1/QS 54-01

Seznámení s obsahem/rozdělovník

Příloha č.2/QS 54-01

Připomínky z projednání včetně vyhodnocení

Příloha č.3

Přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2014 včetně jejich plnění

Příloha č.4

Návrh Akčního plánu pro roky 2015 - 2016
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Příloha č.1/QS 54-01
SEZNÁMENÍ S OBSAHEM/ROZDĚLOVNÍK

datum
27.02.2015
27.02.2015

jméno
Ing. Vladimír Zemek
Ing.arch.Ladislav Patočka

27.02.2015

Mgr. Vojtěch Bušina

27.02.2015

Ing. Radomír Bradáč

27.02.2015

Marie Caletková

27.02.2015

Ing. Petr Mynář

27.02.2015

PhDr. Vladimír Juračka

27.02.2015

Radka Ondriášová

27.02.2015

Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

09.03.2015

Rada města

Dle zápisu

02.04.2015

Zastupitelstvo města

Dle zápisu

Vydání / Změna: 1/0

podpis
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MĚSTO HRANICE
QS 54 -01

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014

Příloha č.2/QS 54-01
PŘIPOMÍNKY Z PROJEDNÁNÍ VČETNĚ VYHODNOCENÍ

Člen
zastupitelstva
města

Vydání / Změna: 1/0

Připomínka/otázka

Komentář
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