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Seznam zkratek
HDV
ITI
IZS
JSDH
LČR
MAP
MěÚ
MKZ
MP
MŠ
OF
OI
OPRŘM
ORM
OSM
OSÚŽPD
OSV
OŠKT
OVV
PČR
PPP
RM
SLŠ
SO ORP
SPSS
ÚP
ÚPD
VLS
ZM
ZŠ
ŽÚ

Hospodaření s dešťovou vodou
Integrované teritoriální investice
Integrovaný záchranný systém
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Lesy České republiky
Místní akční plán
Městský úřad
Městská kulturní zařízení Hranice
Městská policie
Mateřská škola
Odbor finanční
Odbor investic
Oddělení podpory rozvoje řízení města
Odbor rozvoje města
Odbor správy majetku
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Odbor sociálních věcí
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Odbor vnitřních věcí
Policie České republiky
Pedagogicko-psychologická poradna
Rada města
Střední lesnická škola v Hranicích
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Úřad práce
územně plánovací dokumentace
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Zastupitelstvo města
Základní škola
Odbor obecní živnostenský úřad
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Úvod
„Program rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030“ (PRMH) je jeden ze základních rozvojových
dokumentů města, který vyjadřuje předpokládaný vývoj města Hranic v daném časovém horizontu
10 let. Jedná se o dokument deklarující střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje města, který vychází
ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je
zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období. V rámci zpracovávání programu rozvoje města
je klíčová partnerská spolupráce se zadavatelem a dosažení společného konsenzu při zpracování
tohoto strategického dokumentu, který bude navazovat na využité osvědčené postupy
v předchozím plánovacím období.
PRMH obsahuje analytickou, návrhovou a implementační část. Na PRMH navazuje druhý dokument
Akční plán/zásobník projektů, který obsahuje konkrétní aktivity a projekty přiřazené k opatřením
v rámci jednotlivých priorit a jejich specifických cílů (SC).
V rámci Akčního plánu na období 2020 byly zařazeny aktivity, jejichž realizace je plánována v roce
2020. Pro období roku 2020 je realizace podmíněna schválením předpokládaných částek v rozpočtu
města na rok 2020 a získáním externích dotačních zdrojů u některých aktivit.
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Akční plán a zásobník projektů

PRIORITNÍ OBLAST 1 - Bezpečné a přívětivé sociální prostředí, školství
Priorita 1.1: Školství
Specifický cíl SC1.1: Zabezpečit dostatečnou kapacitu předškolního vzdělávání, základního vzdělávání,
podporovat moderní vzdělávací trendy, podporovat současnou nabídku středoškolských vzdělávacích
programů.
Opatření 1.1.1 Zabezpečit dostatečnou kapacitu předškolního vzdělávání ve městě Hranice

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 1.1.1 Zabezpečit dostatečnou
předškolního vzdělávání ve městě Hranice
Vyhodnocování zápisu do MŠ

kapacitu

Předpokládaný odpovědný subjekt

Každoročně vyhodnocovat výsledky zápisu do MŠ
a porovnávat je s počty narozených dětí z registru obyvatel
OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Opatření 1.1.2 Potřebná oprava a modernizace budov ZŠ a MŠ včetně přilehlých areálů (sportovišť,
školních zahrad apod.)

Vazba na opatření

Opatření 1.1.2 Potřebná oprava a modernizace budov ZŠ
a MŠ včetně přilehlých areálů (sportovišť, školních zahrad
apod.)

Aktivita
Popis aktivity

Každoroční údržba, opravy a investice do budov a areálů
školských organizací
Každoročně dle zásobníku investic individuálně

Předpokládaný odpovědný subjekt

OI, OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

Dle jednotlivých schválených akcí

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci
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Opatření 1.1.3 Podpora základního vzdělávání v rámci moderních vzdělávacích trendů včetně
personálního zabezpečení (vytvořit podmínky pro alternativní vzdělávací programy)

Vazba na opatření

Opatření 1.1.3 Podpora základního vzdělávání v rámci
moderních vzdělávacích trendů včetně personálního
zabezpečení (vytvořit podmínky pro alternativní vzdělávací
programy)

Aktivita

Grantový program města Hranic

Popis aktivity

Dotace na podporu akcí v oblasti vzdělávání

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

150 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření

Aktivita

Opatření 1.1.3 Podpora základního vzdělávání v rámci
moderních vzdělávacích trendů včetně personálního
zabezpečení (vytvořit podmínky pro alternativní vzdělávací
programy)
Vyhodnocování sociálního klima na základních školách

Popis aktivity

Vyhodnocování sociálního klima na ZŠ jednou za 5 let.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2025/2030

Odhad rozpočtu aktivity

200 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření 1.1.4 Podporovat současnou nabídku středních škol v Hranicích včetně středoškolských
vzdělávacích programů

Vazba na opatření

Aktivita

Opatření 1.1.4 Podporovat současnou nabídku středních
škol v Hranicích včetně středoškolských vzdělávacích
programů
Spolupráce se středními školami a ÚP

Popis aktivity

Podporovat konání burzy SŠ v Hranicích

Předpokládaný odpovědný subjekt

OSM, OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

50 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
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Opatření 1.1.5 Zachování a podpora preventivních programů na základních a středních školách
organizovaných Městskou policií

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 1.1.5 Zachování a podpora preventivních
programů na základních a středních školách organizovaných
Městskou policií
Realizace preventivních programů v oblastech - drogy,
doprava, trestní odpovědnost, šikana a kyberšikana
Přednášky na základních a středních školách, akce pro děti
(Den bez aut, Den pro mateřské školy, ukázky výcviku psů,
Hranické hry – bezpečné město, Dětské dny …)
MP

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019-2030

Odhad rozpočtu aktivity

40 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Aktivita
Popis aktivity

Opatření 1.1.6 Podpora volnočasových aktivit škol a školských zařízení

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 1.1.6 Podpora volnočasových aktivit škol
a školských zařízení
Každoročně do rozpočtu zapracovat finance na volnočasové
aktivity
A/ Provoz Domu dětí a mládeže, p.o.
B/ Příspěvek ZŠ na volnočasové aktivity dětí – kroužky
OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

A/ 1 070 000 Kč
B/ 300 000 Kč
Celkem 1 370 000 Kč
Realizováno

Aktivita
Popis aktivity

Připravenost aktivity k realizaci

Opatření 1.1.7 Zachování a rozvoj spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 1.1.7 Zachování a rozvoj spolupráce
s pedagogicko-psychologickou poradnou
Vyhodnocování spolupráce s PPP a školami v Hranicích

Předpokládaný odpovědný subjekt

Každoročně na poradách ředitelů příspěvkových organizací
města Hranic s řediteli MŠ a ZŠ vyhodnocovat spolupráci
s PPP.
OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
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Opatření 1.1.8 Podpora škol a školských zařízení, spolupráce mezi jednotlivými školami

Vazba na opatření
Aktivita

Opatření 1.1.8 Podpora škol a školských zařízení,
spolupráce mezi jednotlivými školami
Finanční podpora ICT na základních školách

Popis aktivity

Finanční podpora ICT na základních školách.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

1 500 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 1.1.8 Podpora škol a školských zařízení,
spolupráce mezi jednotlivými školami
Finanční podpora na nákup školních potřeb pro žáky 1. tříd
(pastelkovné)
Finanční podpora na nákup školních potřeb pro žáky 1. tříd
(pastelkovné).
OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

200 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření
Aktivita

Opatření 1.1.8 Podpora škol a školských zařízení,
spolupráce mezi jednotlivými školami
Finanční podpora plaveckého výcviku žáků základních škol

Popis aktivity

Finanční podpora plaveckého výcviku žáků základních škol.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 1.1.8 Podpora škol a školských zařízení,
spolupráce mezi jednotlivými školami
Finanční podpora na zajištění školního
psychologa/speciálního pedagoga na základních školách
Finanční podpora na zajištění školního
psychologa/speciálního pedagoga na základních školách.
OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

1 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Aktivita
Popis aktivity

Aktivita
Popis aktivity
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Vazba na opatření
Aktivita

Opatření 1.1.8 Podpora škol a školských zařízení,
spolupráce mezi jednotlivými školami
Realizace učebny polytechnického vzdělávání v Drahotuších

Popis aktivity

Realizace učebny polytechnického vzdělávání v Drahotuších.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OI, OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

10 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření
Aktivita

Opatření 1.1.8 Podpora škol a školských zařízení,
spolupráce mezi jednotlivými školami
Finanční podpora alternativních vzdělávacích proudů

Popis aktivity

Finanční podpora alternativních vzdělávacích proudů.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Každoročně od roku 2021

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření
Aktivita

Opatření 1.1.8 Podpora škol a školských zařízení,
spolupráce mezi jednotlivými školami
Finanční podpora soukromých předškolních zařízení

Popis aktivity

Finanční podpora soukromých předškolních zařízení.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

740 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 1.1.8 Podpora škol a školských zařízení,
spolupráce mezi jednotlivými školami
Podpora výstupů Akčního plánu vzdělávání na Hranicku

Aktivita
Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Podpora výstupů Akčního plánu vzdělávání na Hranicku,
jejichž vyhodnocení proběhne v roce 2020.
OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Priorita 1.2: Sociální a zdravotní oblast
Specifický cíl SC1.2: Zajistit dostupnost sociálních služeb všem občanům na území ORP Hranice,
podporovat udržitelnost, popř. rozšíření stávajících sociálních služeb a zvýšit povědomost občanů
o službách a dalších aktérech participujících na zajištění sociálních potřeb občanů.
Opatření 1.2.1 Realizovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 1.2.1 Realizovat střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb
Realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice na
období 2020-2022
Realizovat jednotlivá opatření vycházející ze SPSS SO ORP
Hranice 2020-2022
OSV

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2022

Odhad rozpočtu aktivity

Viz SPSS SO ORP Hranice 2020-2022

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Aktivita

Popis aktivity

Opatření 1.2.1 Realizovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 1.2.1 Realizovat střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb
Spolupráce při mapování bezbariérových tras v Hranicích

Předpokládaný odpovědný subjekt

Spolupráce s Charitou Hranice při mapování bezbariérových
tras v Hranicích v rámci zpracování Plánu udržitelné městské
mobility města Hranic
ORM, OPRŘM, Charita Hranice

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019 - 2020

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření 1.2.2 Zvýšit povědomí občanů o systému sociálních služeb

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt
Předpokládaný termín realizace (od-do)

Opatření 1.2.2 Zvýšit povědomí občanů o systému
sociálních služeb
Katalog poskytovatelů sociálních služeb a jiných aktérů
Den sociálních služeb
Tvorba a vydání Katalogu PSS a jiných aktérů, organizace Dne
sociálních služeb
OSV

Odhad rozpočtu aktivity

2020 – Katalog PSS a jiných aktérů
Podzim 2020 – 1. Den sociálních služeb
V současné době nelze odhadnout

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci
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Opatření 1.2.3 Připravit podmínky pro dostupné bydlení

Vazba na opatření

Opatření 1.2.3 Připravit podmínky pro dostupné bydlení

Aktivita

Zpracování Koncepce rozvoje dostupného bydlení

Popis aktivity

Tvorba Koncepce rozvoje dostupného bydlení

Předpokládaný odpovědný subjekt

OSV, ORM, OSM, Ekoltes

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2022

Odhad rozpočtu aktivity

400 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Opatření 1.2.4 Podpora podmínek pro kvalitní zdravotní péči

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 1.2.4 Podpora podmínek pro kvalitní zdravotní
péči
Podpora vzniku lékařských a zubních ambulancí, pokud
vývoj bude směřovat k jejich nedostatku omezujícímu
dostupnost zdravotní a zubní péče pro občany
Podle typologie regionů dle dostupnosti stomatologické péče
je ORP Hranice regionem s mírně zhoršenou dostupností
1
stomatologické péče . Okres Přerov je také jednou z oblastí,
do nichž je směřována dotace v rámci programu na podporu
dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů
2
a praktických lékařů pro děti a dorost pro rok 2019.
Pokud bude vývoj v této oblasti směřovat k nedostatku
ambulancí omezujícímu dostupnost zdravotní a zubní péče
pro občany, město bude cílit na podporu vzniku lékařských
a zubních ambulancí.
Vedení města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019-2030

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Aktivita

Popis aktivity

Priorita 1.3: Bezpečnost obyvatel
Specifický cíl SC1.3: Zvýšení bezpečnosti obyvatel, jak objektivní, tak subjektivního vnímání pocitu
bezpečí.

1

https://www.mzcr.cz/dokumenty/program-na-podporu-zubnich-lekaru-v-oblastech-s-omezenou-dostupnostizdravotnich_15523_3521_3.html
2
https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/program-na-podporu-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-praktickychlekaru_11690_3521_3.html
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Opatření 1.3.1 Realizace preventivních programů kriminality

Vazba na opatření

Opatření 1.3.1 Realizace preventivních programů kriminality

Aktivita

Preventivní programy

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Realizace preventivních programů kriminality. (Zachování
potřebného počtu asistentů prevence kriminality, rozšíření
a modernizace kamerových systémů, mapování subjektivního
pocitu bezpečí formou pocitových map, které budou sloužit
k zacílení policejních aktivit.)
MP

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

1 300 000 Kč/rok - předpoklad dotace cca 1 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Opatření 1.3.2 Zacílení policejní práce na snižování latentní kriminality, rozvoj preventivních akcí,
budování důvěry s občany

Vazba na opatření

Aktivita

Opatření 1.3.2 Zacílení policejní práce na snižování latentní
kriminality, rozvoj preventivních akcí, budování důvěry
s občany
Prevence

Popis aktivity

Přednášková činnost, komunikace, preventivní aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

MP

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019-2030

Odhad rozpočtu aktivity

50 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Opatření 1.3.3 Vytvořit a podporovat preventivní programy zabývající se kyberkriminalitou včetně
personálního zabezpečení

Vazba na opatření

Aktivita
Popis aktivity

Opatření 1.3.3 Vytvořit a podporovat preventivní programy
zabývající se kyberkriminalitou včetně personálního
zabezpečení
Kyberkriminalita

Předpokládaný odpovědný subjekt

Preventivní programy, přednášková činnost, využití sociálních
sítí
MP

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření 1.3.4 Podpořit povědomí a komunikaci s občany s cílem zlepšit subjektivní pocit bezpečí

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 1.3.4 Podpořit povědomí a komunikaci s občany
s cílem zlepšit subjektivní pocit bezpečí
Využití médií

Předpokládaný odpovědný subjekt

Zvýšení aktivit v oblasti komunikace s občany (místní televize,
v oblasti sociálních sítí, Hranický zpravodaj, Facebook apod.)
MP

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019-2030

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Z části realizováno, záměr.

Opatření 1.3.5 Zlepšit dopravní chování obyvatel, se zaměřením na děti a mládež

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 1.3.5 Zlepšit dopravní chování obyvatel, se
zaměřením na děti a mládež
Dopravní chování obyvatel

Předpokládaný odpovědný subjekt

Realizace dopravní výchovy v terénu, využívání dopravního
hřiště, přednášky.
MP

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019-2030

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Opatření 1.3.6 Zachování a rozvoj dobré spolupráce mezi složkami IZS, PČR a MP

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 1.3.6 Zachování a rozvoj dobré spolupráce mezi
složkami IZS, PČR a MP
Spolupráce mezi složkami IZS

Předpokládaný odpovědný subjekt

Zachování a rozvoj dobré spolupráce mezi složkami IZS (PČR
a MP)
MP

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019-2030

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
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Opatření 1.3.7 Rozšiřování vědomí první pomoci a jednání v krizových situacích

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 1.3.7 Rozšiřování vědomí první pomoci a jednání
v krizových situacích
Automatický externí defibrilátor

Předpokládaný odpovědný subjekt

Automatický externí defibrilátor - je sofistikované zařízení,
které umožňuje na základě automatické analýzy EKG
instruovat pomocí zřetelných vizuálních a hlasových pokynů
krok za krokem laického zachránce k provedení bezpečné
a účinné resuscitace s podáním defibrilačního výboje při
zástavě srdce.
MP

Předpokládaný termín realizace (od-do)

03/2020-06/2020

Odhad rozpočtu aktivity

55 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření 1.3.8 Zajištění akceschopnosti a odpovídajícího zázemí jednotek sboru dobrovolných hasičů
a městské policie

Vazba na opatření

Aktivita
Popis aktivity

Opatření 1.3.8 Zajištění akceschopnosti a odpovídajícího
zázemí jednotek sboru dobrovolných hasičů a městské
policie
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Uhřínov

Předpokládaný odpovědný subjekt

Nákup dopravního automobilu 4x4 v konfiguraci 1+8 pro
potřeby JSDH Uhřínov
OVV

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021

Odhad rozpočtu aktivity

1 400 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Priorita 1.4: Bydlení
Specifický cíl SC1.4: Připravit podmínky pro dostupné bydlení včetně rozšíření městského bytového
fondu (půdní vestavby). Podporovat kvalitní a dostupné bydlení.
Opatření 1.4.1 Připravovat ÚPD z hlediska využitelnosti ploch pro bydlení

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 1.4.1 Připravovat ÚPD z hlediska využitelnosti ploch
pro bydlení
Změny územního plánu a pořizování analytických
a projektových dokumentací
Pořizování územně plánovacích podkladů rozvojových ploch
s potenciálem bytové výstavby, následné zapracování jejich
výstupů do pořizovaných a měněných územně plánovacích
dokumentací.
ORM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019-2030

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Probíhající

Aktivita
Popis aktivity

Opatření 1.4.2 Příprava a realizace výstavby obecního bydlení pro potřebné cílové skupiny

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 1.4.2 Příprava a realizace výstavby obecního
bydlení pro potřebné cílové skupiny
Příprava a realizace jednotlivých staveb pro bydlení

Předpokládaný odpovědný subjekt

Příprava (vč. majetkoprávního zajištění), projektové
dokumentace a realizace jednotlivých novostaveb
a rekonstrukcí. Např. bytový dům Vrchlického, malometrážní
byty Nerudova ul. a Struhlovsko, Bělotínská č. p. 1297.
ORM, OSM, OI

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019-2030

Odhad rozpočtu aktivity

200 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

18

PRIORITNÍ OBLAST 2 - Podnikání a zaměstnanost, kultura, sport a cestovní ruch
Priorita 2.1: Kultura a další volnočasové aktivity
Specifický cíl SC2.1: Vytvářet podmínky pro všestranné kulturní vyžití a rozvoj kulturní infrastruktury.
Opatření 2.1.1 Finanční, prostorová a marketingová podpora kulturních subjektů a organizátorů
kulturních akcí a tradičních i alternativních kulturních aktivit

Vazba na opatření

Opatření 2.1.1 Finanční, prostorová a marketingová
podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních akcí
a tradičních i alternativních kulturních aktivit

Název aktivity

Grantový program (oblast kultury)
Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (oblast
kultury)

Popis aktivity

Dotační podpora subjektů – poskytování dotací (grantů
a příspěvků) z rozpočtu města

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT, Komise pro kulturu, RM, ZM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030, Průběžně, každý rok

Odhad rozpočtu aktivity

V rozpočtu - 705 000 Kč (granty); 250 000 Kč (příspěvky)

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření

Opatření 2.1.1 Finanční, prostorová a marketingová
podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních akcí
a tradičních i alternativních kulturních aktivit

Název aktivity

Dotační řízení na podporu rozvoje kultury

Popis aktivity

Navýšit rozpočet na činnost subjektů působících v kultuře.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

01/2020

Odhad rozpočtu aktivity

Žádosti na granty v oblasti kultury převyšují danou
(vyčleněnou v rozpočtu města) částku o cca 700 000 Kč.
Žádosti na příspěvky na činnost převyšují danou (vyčleněnou
v rozpočtu města) částku o 120 000 Kč.

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr - září 2019 – jednání komise pro kulturu, podání
návrhu do rozpočtu na rok 2020
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Vazba na opatření

Opatření 2.1.1 Finanční, prostorová a marketingová
podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních akcí
a tradičních i alternativních kulturních aktivit

Název aktivity

Příspěvek na provoz Divadla Stará Střelnice

Popis aktivity

Příspěvek na provoz Divadla Stará Střelnice přímo z rozpočtu
města; možnost využívání prostoru příspěvkovými
organizacemi
města bez nákladů na pronájem
(cca 10x ročně)

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT, OF

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

250 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření

Opatření 2.1.1 Finanční, prostorová a marketingová
podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních akcí
a tradičních i alternativních kulturních aktivit

Název aktivity

Pořádání městských slavností

Popis aktivity

Pořádání městských slavností v duchu oslav 850 let Hranic.
Cíl – vytvořit tradici městských slavností

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT, Městská kulturní zařízení

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

550 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci
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Vazba na opatření

Opatření 2.1.1 Finanční, prostorová a marketingová
podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních akcí
a tradičních i alternativních kulturních aktivit

Název aktivity

Propagace kulturních akcí různých organizátorů ve městě
(Měsíční kalendář, Hranický zpravodaj, sociální sítě,
internet)

Popis aktivity

V souvislosti se zpracováním Programu rozvoje kultury na
období 2021-2030 provést revizi a návrh propagace
a koordinace kulturních akcí různých organizátorů
v Hranicích.
Současný stav:
 Měsíční kalendář – tištěný přehled akcí pořádaných
ve městě různými organizátory, který připravuje
a distribuuje TIC Hranice
 Hranický Zpravodaj – s přehledem akcí pořádaných
ve městě různými organizátory, který připravuje
MKZ Hranice
 Kultura-hranice.cz - portál kulturních, sportovních
a společenských akcí, který připravuje TIC Hranice.
Tento portál slouží i k plánování akcí – obsahuje
dlouhodobě plánované programy

Předpokládaný odpovědný subjekt

Městská kulturní zařízení; OŠKT (tiskový mluvčí)

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030 (každoročně)

Odhad rozpočtu aktivity

698 000 Kč (Hranický zpravodaj)

Připravenost aktivity k realizaci

Realizace

Opatření 2.1.2 Koncepční rozvoj kulturní scény

Vazba na opatření

Opatření 2.1.2 Koncepční rozvoj kulturní scény

Název aktivity

Modernizace stávajících kulturních zařízení a podpora
kulturní činností

Popis aktivity

Viz opatření 2.1.3 a 2.1.1

Předpokládaný odpovědný subjekt

Město Hranice ve spolupráci s Městskými kulturními
zařízeními

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Dle schválených investičních záměrů

Odhad rozpočtu aktivity

Dotace EU + další dotace + schválený rozpočet města

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

21

Vazba na opatření

Opatření 2.1.2 Koncepční rozvoj kulturní scény

Název aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Zpracování Programu rozvoje kultury, jehož platnost končí
v roce 2020
Sestavení řešitelského týmu, vyhodnocení Programu rozvoje
kultury na období 2014-2020, analýza současného stavu ve
městě, stanovení cílů rozvoje kultury a prioritních os.
OŠKT a MKZ, 1. místostarosta

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

Podle způsobu zpracování (zadat agentuře)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Popis aktivity

Opatření 2.1.3 Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury

Vazba na opatření

Opatření 2.1.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
kulturní infrastruktury

Název aktivity

Revitalizace koncertního sálu (Zámecká ul.)

Popis aktivity

Celková rekonstrukce koncertního sálu a revitalizace
přilehlých prostor (výměna pódia, nové židle, osvětlení,
závěsy, úprava interiéru)

Předpokládaný odpovědný subjekt

OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Opatření 2.1.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
kulturní infrastruktury

Název aktivity

Modernizace zvukové techniky (zámecký klub)

Popis aktivity

Stávající zvuková technika (elektronika) přestává fungovat –
nutná výměna/modernizace

Předpokládaný odpovědný subjekt

Městská kulturní zařízení

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021

Odhad rozpočtu aktivity

112 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření 2.1.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
kulturní infrastruktury

Název aktivity

Městská knihovna – nákup knihovního systému Tritius

Popis aktivity

Pro stávající knihovní systém Clavius bude ukončena
programová podpora, je nutný přechod na systém Tritius;
umožní nové funkce (generování knižních novinek na web
organizace), možnost dotace.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Městská kulturní zařízení

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Opatření 2.1.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
kulturní infrastruktury

Název aktivity

Rekonstrukce letního kina

Popis aktivity

Celková rekonstrukce vč. sociálního zařízení

Předpokládaný odpovědný subjekt

Město Hranice ve spolupráci (odbor rozvoje) s Městskými
kulturními zařízeními

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2022

Odhad rozpočtu aktivity

22 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Opatření 2.1.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
kulturní infrastruktury

Název aktivity

Synagoga – opravy a financování v souvislosti s nájmem

Popis aktivity

Interiér synagogy, která je využívána jako výstavní síň, ale
i koncertní sál, si vyžaduje opravu. MKZ je zde v nájmu, ale
majitel (Církev Československá husitská) nemá na potřebnou
opravu finance.
Financováno by to bylo městem v souvislosti s nájemním
vztahem mezi městem a Církví Československou husitskou.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OI ve spolupráci s MKZ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021-2030

Odhad rozpočtu aktivity

Bude vyčísleno po posouzení stavebně technického stavu (v
r. 2020)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření 2.1.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
kulturní infrastruktury

Název aktivity

Rozšíření prostor městské knihovny

Popis aktivity

Rozšíření prostor městské knihovny v případě realizace půdní
vestavby v budově ZUŠ na Školním náměstí a uvolnění
prostor využívaných dosud ZUŠ v budově Staré radnice.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2022

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Opatření 2.1.4 Památková péče

Vazba na opatření

Opatření 2.1.4 Památková péče

Název aktivity

Program regenerace Městské památkové zóny Hranice 2018
- 2024

Popis aktivity

Rozvíjet péči o památky v souladu s Programem regenerace
Městské památkové zóny Hranice.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2018-2024

Odhad rozpočtu aktivity

V grantovém programu je na úsek památkové péče na rok
2020 navržena částka 450 000 Kč.
Památková péče – objekty v majetku města:
Židovský hřbitov – regenerace (odhad): 5 000 000 Kč
Oprava garáží (Pernštejnské náměstí 1, Hranice): 2 000 000
Kč
Oprava fasády věže Stará radnice: 900 000 Kč
Oprava zastřešení dvorany zámku: 14 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizace

Vazba na opatření

Opatření 2.1.4 Památková péče

Název aktivity

Úpravy Masarykova náměstí

Popis aktivity

Stavební úpravy Masarykova náměstí s cílem oživení
historického jádra.

Předpokládaný odpovědný subjekt

ORM, OI, OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2021

Odhad rozpočtu aktivity

2 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Příprava studie
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Vazba na opatření

Opatření 2.1.4 Památková péče

Název aktivity

Úprava parteru Komenského ulice

Popis aktivity

Úprava parteru Komenského ulice na pravém břehu Ludiny.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OI

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

3 200 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Příprava studie

Vazba na opatření

Opatření 2.1.4 Památková péče

Název aktivity

Grantový program města Hranice, QI 61-01-10, v oblasti
podpory oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče
na území města Hranic

Popis aktivity

Grantový program města Hranice, QI 61-01-10

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

450 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizace

Priorita 2.2: Sport (organizovaný a neorganizovaný)
Specifický cíl SC2.2: Rozvíjet prostory a aktivity za účelem sportovního setkávání a trávení volného času
pro občany všech generací.
Opatření 2.2.1 Finanční, prostorová a marketingová podpora sportovních subjektů a organizátorů
sportovních akcí a aktivit

Vazba na opatření

Opatření 2.2.1 Finanční, prostorová a marketingová
podpora sportovních subjektů a organizátorů sportovních
akcí a aktivit

Název aktivity

Poskytování dotací dle Zásad pro poskytování příspěvků
z rozpočtu města Hranic

Popis aktivity

Dotace na podporu celoroční činnosti mládeže v oblasti
tělovýchovy

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030 každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

4 500 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
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Vazba na opatření

Opatření 2.2.1 Finanční, prostorová a marketingová
podpora sportovních subjektů a organizátorů sportovních
akcí a aktivit

Název aktivity

Poskytování dotací dle Zásad pro poskytování příspěvků
z rozpočtu města Hranic

Popis aktivity

Dotace na podporu celoroční činnosti dospělých v oblasti
tělovýchovy

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030 každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

2 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření

Opatření 2.2.1 Finanční, prostorová a marketingová
podpora sportovních subjektů a organizátorů sportovních
akcí a aktivit

Název aktivity

Poskytování dotací dle Grantového programu města Hranic

Popis aktivity

Dotace na podporu akcí v oblasti tělovýchovy

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030 každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření

Opatření 2.2.1 Finanční, prostorová a marketingová
podpora sportovních subjektů a organizátorů sportovních
akcí a aktivit

Název aktivity

Finanční podpora provozovatelům sportovních areálů

Popis aktivity

Příspěvek na provoz areálu SK Hranice, z.s.; příspěvek na
plavecký výcvik žákům hranických škol – Ekoltes, a.s.;
příspěvek SK Petanque na provoz areálu ve Valšovicích

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030 každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

2 420 000 Kč (dle rozpočtu na daný rok)

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
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Opatření 2.2.2 Koncepční rozvoj sportu

Vazba na opatření

Opatření 2.2.2 Koncepční rozvoj sportu

Název aktivity

Koncepční podpora tělovýchovy a sportu města Hranic

Popis aktivity

Postupovat dle platné Koncepce podpory tělovýchovy
a sportu města Hranic - strategický materiál, který jasně
a průhledně nastavuje pravidla pro podporu a rozvoj
tělovýchovy a sportu ve městě. Důraz je kladen na podporu
mládeže a na podporu pravidelného sportování.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

Dle realizovaných jednotlivých rozvojových záměrů

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno - individuálně dle jednotlivých rozvojových
záměrů

Opatření 2.2.3 Budování, modernizace a rekonstrukce sportovní infrastruktury

Vazba na opatření

Opatření 2.2.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
sportovní infrastruktury

Název aktivity

Multifunkční dětské hřiště

Popis aktivity

Realizace dětského hřiště pro různé věkové kategorie dětí.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021-2022

Odhad rozpočtu aktivity

2 000 000 Kč (dle projektové dokumentace)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 2.2.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
sportovní infrastruktury

Název aktivity

Atletická dráha – retoping, rozšíření technického sektoru

Popis aktivity

Retoping povrchu atletické dráhy a sektorů pro technické
disciplíny, rozšíření technického sektoru
1. etapa retoping
2. etapa rozšíření technického sektoru

Předpokládaný odpovědný subjekt

Město ve spolupráci s SK Hranice

Předpokládaný termín realizace (od-do)

1. etapa 2020
2. etapa 2021

Odhad rozpočtu aktivity

3 000 000 Kč a dotace

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

27

Vazba na opatření

Opatření 2.2.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
sportovní infrastruktury

Název aktivity

Vybudování tréninkové travnaté plochy pro sportovní
aktivity SK Hranice

Popis aktivity

Vybudování nové travnaté tréninkové i hrací plochy

Předpokládaný odpovědný subjekt

Město ve spolupráci s SK Hranice

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021-2023

Odhad rozpočtu aktivity

2 000 000 Kč a dotace

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 2.2.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
sportovní infrastruktury

Název aktivity

Horolezecká stěna

Popis aktivity

Podpora vybudování horolezecké stěny

Předpokládaný odpovědný subjekt

ORM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2022

Odhad rozpočtu aktivity

1 500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 2.2.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
sportovní infrastruktury

Název aktivity

Rekonstrukce hřiště na plážový volejbal v areálu letního
koupaliště

Popis aktivity

Rozšíření hřišť na plážový volejbal - příspěvek

Předpokládaný odpovědný subjekt

Ekoltes, a.s.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2021

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 2.2.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
sportovní infrastruktury

Název aktivity

Výstavba případně pořízení městské sportovní haly

Popis aktivity

Vybudování nové sportovní
a modernizace stávající.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Město Hranice, 2. místostarosta

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

120 000 000 mil. Kč (v případě odkupu a rekonstrukce
stávající 60 000 000 mil. Kč)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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haly,

případně

odkup

Vazba na opatření

Opatření 2.2.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
sportovní infrastruktury

Název aktivity

Rozšíření sportovního areálu v Žáčkově ulici

Popis aktivity

Zpracování studie, projektové dokumentace a realizace po
etapách

Předpokládaný odpovědný subjekt

ORM, OI, 2. místostarosta

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 000 Kč a dotace

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 2.2.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
sportovní infrastruktury

Název aktivity

Zimní stadión

Popis aktivity

Výstavba nového zimního stadiónu v Žáčkově ulici

Předpokládaný odpovědný subjekt

Město Hranice

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

30 000 000 Kč a dotace

Připravenost aktivity k realizaci

Příprava projektové dokumentace k podání pro stavební
povolení

Vazba na opatření

Opatření 2.2.3 Budování, modernizace a rekonstrukce
sportovní infrastruktury

Název aktivity

Školní tělocvična ZŠ a MŠ Hranice, Drahotuše a ZŠ Hranice,
Tř. 1. máje

Popis aktivity

Výstavba školních tělocvičen u ZŠ a MŠ Hranice Drahotuše a
ZŠ Hranice, Tř. 1. máje

Předpokládaný odpovědný subjekt

OI, OŠK

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021-2025

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 000 Kč a dotace

Připravenost aktivity k realizaci

ZŠ a MŠ Drahotuše - zpracovaná PD, realizace v roce 2022
Tř. 1. máje - zpracovaná studie, dále zpracování PD v roce
2021
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Priorita 2.3: Cestovní ruch
Specifický cíl SC2.3: Stát se turisticky atraktivnějším městem a rozvíjet nabídku služeb pro návštěvníky.
Opatření 2.3.1 Koncepční rozvoj cestovního ruchu

Vazba na opatření

Opatření 2.3.1 Koncepční rozvoj cestovního ruchu

Název aktivity

Realizace aktivit dle zásobníku aktivit v oblasti cestovního
ruchu na období 2017 - 2020

Popis aktivity

Zásobník aktivit je dokument v cestovním ruchu, který slouží
jako podklad pro tvorbu Akčních plánů Programu rozvoje
města.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Jednotlivé odbory Městského úřadu Hranice, Hranická
rozvojová agentura, Městská kulturní zařízení Hranice
p. o.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

125 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření

Opatření 2.3.1 Koncepční rozvoj cestovního ruchu

Název aktivity

Spolupráce s Hranickou rozvojovou agenturou
koordinátorem Destinačního managementu

Popis aktivity

Nadále udržovat a rozvíjet spolupráci s Hranickou rozvojovou
agenturou jako koordinátorem destinačního managementu
na Hranicku. Jedná se o spolupráci v oblasti rozvoje
cestovního ruchu, konzultaci a přípravu nových projektů.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT, Hranická rozvojová agentura

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Každoročně

Odhad rozpočtu aktivity

80 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

V realizaci

Vazba na opatření

Opatření 2.3.1 Koncepční rozvoj cestovního ruchu

Název aktivity

Vypracování analýzy cestovního ruchu

Popis aktivity

Cílem aktivity je vypracování nového strategického
dokumentu z oblasti cestovního ruchu. Poslední analýza byla
zpracována v roce 2009. Nová analýza by měla zmapovat
aktuální stav cestovního ruchu ve městě, možnosti a aktivity
dalšího rozvoje.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT, ORM, MKZ p.o.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

150 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

30

jako

Vazba na opatření

Opatření 2.3.1 Koncepční rozvoj cestovního ruchu

Název aktivity

Spolupráce s Lázněmi Teplice nad Bečvou a s volným
sdružením cestovního ruchu Moravská brána

Popis aktivity

Lázně Teplice nad Bečvou jsou významným subjektem
v oblasti cestovního ruchu, jsou přímým sousedem města
Hranice. Volné sdružení cestovního ruchu Moravská brána
sdružuje 8 subjektů, které se společně snaží o propagaci
zajímavostí na území Moravské brány. Město Hranice je
jedním ze subjektů, stejně tak Lázně Teplice nad Bečvou.
Společná spolupráce v propagaci je velmi důležitá a vzájemně
subjektům napomáhá v jejich návštěvnosti. Schůzky probíhají
nepravidelně alespoň 3x za rok.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

kontinuálně

Odhad rozpočtu aktivity

30 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

V realizaci

Opatření 2.3.2 Podpora aktivit zvyšujících návštěvnost a atraktivnost města

Vazba na opatření

Opatření 2.3.2 Podpora aktivit zvyšujících návštěvnost
a atraktivnost města

Název aktivity

Aktualizace naučných tras a expozic

Popis aktivity

Aktualizace
stávajících
naučných
a informačních panelů (cedulí)

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŠK, OSM, MKZ, Hranická rozvojová agentura

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 2.3.2 Podpora aktivit zvyšujících návštěvnost
a atraktivnost města

tras,

směrovek

Název aktivity

Odkup, rekonstrukce a využití budovy bývalé železniční
stanice Teplice nad Bečvou.

Popis aktivity

Rozšíření expozice informačního centra Hranická propast,
zaměřené na Hranický kras (víceúčelový promítací
a přednáškový sál, edukační a hravá expozice k zatraktivnění
Hranické propasti a jejího okolí), vybudování sociálního
zázemí a kiosku s občerstvením, klimatizace místností.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Město Hranice ve spolupráci a Městská kulturní zařízení
Hranice p. o.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2022

Odhad rozpočtu aktivity

28 500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Probíhá příprava k realizaci
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Vazba na opatření

Opatření 2.3.2 Podpora aktivit zvyšujících návštěvnost
a atraktivnost města

Název aktivity

Podpora rekreační zóny Hůrka

Popis aktivity

Zatraktivnění oblasti Hůrky a Velké a Malé Kobylanky pro
každodenní rekreaci.

Předpokládaný odpovědný subjekt

ORM, OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2022-2030

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření 2.3.3 Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu

Vazba na opatření

Opatření 2.3.3 Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního
ruchu

Název aktivity

Rozšíření nabídky služeb informačního centra na zámku

Popis aktivity

Rozšíření provozní doby o soboty a neděle v sezóně, rozšíření
nabídky upomínkových a reklamních předmětů města Hranic,
nabídka komentovaných prohlídek Hranické propasti.

Předpokládaný odpovědný subjekt

OSM, OŠKT, MKZ p. o.

Předpokládaný
(od-do)

2020-2022

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

200 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření 2.3.3 Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního
ruchu

Název aktivity

Přidělení prostor v budově
informační centrum

Popis aktivity

zámku

pro

samostatné

Vytvořit v přízemí zámku (v případě uvolněných prostor)
samostatné informační centrum. Samostatný prostor je
nutný z následujících důvodů:
- Hlučnost způsobená provozem v kavárně neumožňuje
komfortní komunikaci se zákazníky infocentra. Hluk vadí
klientům, kteří musí zvyšovat hlas.
- Prostor pro infocentrum je omezený a neumožňuje
rozšiřování sortimentu suvenýrů, o které mají návštěvníci
zájem. Není možné ani jejich vhodné vystavení.
- V souvislosti s plánovaným rozšířením provozní doby
infocentra o nedělní provoz v době letní sezony (od roku
2020) je vhodnější samostatný prostor.
- Narůstá počet návštěvníků infocentra. V době, kdy se
infocentrum stěhovalo do prostor na zámku, v roce 2013,
byla roční návštěvnosti infocentra 8 515 lidí, v loňském roce
již činila 15 871 lidí a tento počet stále narůstá díky
rozšiřujícím se službám pro turisty i obyvatele města.
Část nákladů by bylo možné pokrýt dotací.

Předpokládaný odpovědný subjekt
Předpokládaný
termín
(od-do)
Odhad rozpočtu aktivity

realizace

OSM, OŠKT, MKZ p. o.
2021-2030
300 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 2.3.3 Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního
ruchu

Název aktivity

Vybudování veřejných toalet v centru města

Popis aktivity

Vybudování veřejných toalet v centru města. Prověřit
možnosti vybudování veřejných záchodů v centru města
(např. někdejší obchůdky v domě před synagogou, stavba
v blízkosti Katovny, někdejší restaurace U Lípy, případně další
uvolněné prostory v centru). Toalety jsou totiž limitujícím
faktorem při pořádání akcí v centru města.

Předpokládaný odpovědný subjekt

ORM

Předpokládaný
(od-do)

2022-2030

termín

realizace

Odhad rozpočtu aktivity

1 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření 2.3.4 Koordinace marketingových a PR aktivit města v oblasti cestovního ruchu

Vazba na opatření

Opatření 2.3.4 Koordinace marketingových a PR aktivit
města v oblasti cestovního ruchu

Název aktivity

Informační systém a propagace

Popis aktivity

Modernizace
propagačních
materiálů
pro
turisty
a návštěvníky města. (MKZ plánuje na rok 2020 a 2021)

Předpokládaný odpovědný subjekt

OSM, OŠKT, Městská kulturní zařízení Hranice p. o., Hranická
rozvojová agentura z.s.

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

200 000 Kč každoročně

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Priorita 2.4: Podpora podnikání

Specifický cíl SC2.4: Vytvářet vhodné podmínky pro podnikání a rozvoj služeb pro občany.
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Opatření 2.4.1 Rozvíjení spolupráce města s krajem, místními podnikateli a dalšími ekonomicky
aktivními subjekty

Vazba na opatření

Opatření 2.4.1 Rozvíjení spolupráce města s krajem,
místními podnikateli a dalšími ekonomicky aktivními
subjekty

Název aktivity

Podpora informovanosti podnikatelů a spolupráce na
rozvoji města

Popis aktivity

Informovanost podnikatelských subjektů o veřejných
zakázkách, účast na tvorbě a realizaci rozvojových plánů
města prostřednictvím webových stránek města

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŽÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

0 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 2.4.1 Rozvíjení spolupráce města s krajem,
místními podnikateli a dalšími ekonomicky aktivními
subjekty

Název aktivity

Výměna dat mezi městem a podnikatelským sektorem
(cloudová platforma)

Popis aktivity

Vkládání a sdílení vybraných dat a informaci na jednom
cloudovém úložišti přístupnému vybraným subjektům

Předpokládaný odpovědný subjekt

OVV (odd.IT)

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021-2030

Odhad rozpočtu aktivity

1 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 2.4.1 Rozvíjení spolupráce města s krajem,
místními podnikateli a dalšími ekonomicky aktivními
subjekty

Název aktivity

Podpora technologických
v podnikatelském prostředí

Popis aktivity

Motivace a zapojování místních firem do chytrých řešení
(vytvoření mechanismu finanční podpory firem při zavádění
inovací)

Předpokládaný odpovědný subjekt

OŽÚ, OPRŽM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021-2022

Odhad rozpočtu aktivity

0 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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inovací

a chytrých

řešení

Opatření 2.4.2 Zatraktivnění stávajících objektů a ploch využitelných pro podnikatelskou činnost

Vazba na opatření

Opatření 2.4.2 Zatraktivnění stávajících objektů a ploch
využitelných pro podnikatelskou činnost

Název aktivity

Příprava/návrh ploch pro podnikání (pasport pozemků ve
vlastnictví města vhodných k podnikání)

Popis aktivity

Zpracování územních studií na vybrané lokality, jejich
začlenění do územního plánu.

Předpokládaný odpovědný subjekt

ORM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021-2022

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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PRIORITNÍ OBLAST 3 - Životní prostředí, doprava, technická infrastruktura, územní plánování
Priorita 3.1: Územní rozvoj
Specifický cíl SC3.1: Vytvářet podmínky pro výstavbu a koncepční územní rozvoj.
Opatření 3.1.1 Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění vhodných pozemků
pro rozvojové aktivity města

Vazba na opatření

Název aktivity
Popis aktivity

Opatření 3.1.1 Udržitelné nakládání s územím, systematické
vyhledávání a zajištění vhodných pozemků pro rozvojové
aktivity města
Pořizování územně plánovacích podkladů

Předpokládaný odpovědný subjekt

Cílené vyhledávání rozvojových lokalit za spolupráce
samosprávy a MěÚ, pořizování územně plánovacích
a analytických podkladů, výkupy pozemků.
Samospráva (ZM+RM) / ORM / OSM / pořizovatel ÚPD

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

Dokumentace 500 000 Kč/rok,
realizace (výkupy pozemků) 5 000 000 Kč/rok
Připraveno k realizaci

Připravenost aktivity k realizaci

Opatření 3.1.2 Koncepční rozvoj a výstavba na území města

Vazba na opatření

Opatření 3.1.2 Koncepční rozvoj a výstavba na území města

Název aktivity

Dostavba jižní části Komenského ulice

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Efektivní využití a dostavba Komenského ulice u letního kina,
včetně provozních návazností.
ORM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

50 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 3.1.2 Koncepční rozvoj a výstavba na území města

Název aktivity

Rekonstrukce objektu Purgešova 1399/6

Popis aktivity

Rekonstrukce, příp. dostavba kancelářské budovy města

Předpokládaný odpovědný subjekt

ORM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2023-2030

Odhad rozpočtu aktivity

40 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření 3.1.3 Rozvoj veřejných prostranství, zajištění jejich vhodného využívání a regenerace sídlišť

Vazba na opatření
Název aktivity
Popis aktivity

Opatření 3.1.3 Rozvoj veřejných prostranství, zajištění jejich
vhodného využívání a regenerace sídlišť
Regenerace sídlišť

Předpokládaný odpovědný subjekt

Studie, projekty a realizace regenerace veřejných prostranství
sídlišť včetně komunikací, zeleně, sportovních a rekreačních
ploch apod.
ORM, OI

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

10 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Jednotlivá sídliště jsou v různé fázi
(záměr/studie/projekt/realizace)

Vazba na opatření

Opatření 3.1.3 Rozvoj veřejných prostranství, zajištění jejich
vhodného využívání a regenerace sídlišť
Úpravy významných veřejných prostranství včetně nábřeží

Název aktivity
Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Studie, projekty a realizace úprav významných (hojně
využívaných občany či historicky významných) veřejných
prostranství Hranic a místních částí (ulice, náměstí, parky,
nábřeží apod.), včetně komunikací, zeleně, rekreačních ploch
apod.
ORM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

3 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Jednotlivá prostranství jsou v různé fázi
(záměr/studie/projekt/realizace)

38

Priorita 3.2: Životní prostředí
Specifický cíl SC3.2: Průběžně zlepšovat životní prostředí s důrazem na ovzduší na území města.
Opatření 3.2.1 Revitalizování, údržba a čistota veřejných prostranství, veřejné zeleně, vodních toků
a ploch

Vazba na opatření
Název aktivity
Popis aktivity

Opatření 3.2.1 Revitalizování, údržba a čistota veřejných
prostranství, veřejné zeleně, vodních toků a ploch
Pasport a koncepce veřejných prostranství

Předpokládaný odpovědný subjekt

1. Zmapování a kategorizace veřejných prostranství.
2. Manuál veřejných prostranství stanovující pravidla pro jejich
parametry (charakteristiky) a pro jejich údržbu.
ORM, OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Dokumentace 2020–2021, aplikace průběžně (min. do 2030)

Odhad rozpočtu aktivity

Pasportizace 1 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Opatření 3.2.2 Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického povědomí občanů

Vazba na opatření
Název aktivity
Popis aktivity

Opatření 3.2.2 Rozvíjení environmentálního vzdělávání
a posilování ekologického povědomí občanů
Přednášky o změnách klimatu

Předpokládaný odpovědný subjekt

Osvěta obyvatelstva vzhledem ke klimatickým změnám, dopad
na ráz krajiny, kůrovcová situace aj.
OSÚŽPD, Lesníci z různých organizací (LČR, VLS, SLŠ)

Předpokládaný termín realizace (od-do)

(2020 - 2030) průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

30 000 Kč/rok (propagace, pronájmy prostor, cestovné
lektorům…)
Záměr

Připravenost aktivity k realizaci

Vazba na opatření
Název aktivity
Popis aktivity

Opatření 3.2.2 Rozvíjení environmentálního vzdělávání
a posilování ekologického povědomí občanů
Zasaď svůj strom

Předpokládaný odpovědný subjekt

Žáci základních škol by se mohli po domluvě s vedením SLŠ
zapojit do výsadby lesních porostů
SLŠ Hranice

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Jaro/podzim, 2020 - 2030

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč/rok (sazenice, propagace, cestovné expertům…)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření
Název aktivity
Popis aktivity

Opatření 3.2.2 Rozvíjení environmentálního vzdělávání
a posilování ekologického povědomí občanů
Zpráva o stavu životního prostředí města Hranice

Předpokládaný odpovědný subjekt

Každoroční aktualizace „Zprávy o stavu životního prostředí
města Hranice za rok 2018“
OSÚŽPD

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Pravidelně do konce června následujícího roku (2020-2030)

Odhad rozpočtu aktivity

45 000 Kč ročně

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření
Název aktivity

Opatření 3.2.2 Rozvíjení environmentálního vzdělávání
a posilování ekologického povědomí občanů
Akce „ Ukliďme Česko“

Popis aktivity

Každoroční zabezpečení akce na území města Hranice

Předpokládaný odpovědný subjekt

OSÚŽPD

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Pravidelně v dubnu příslušného roku

Odhad rozpočtu aktivity

20 000 Kč ročně

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Opatření 3.2.3 Zlepšování prostupnosti krajiny

Vazba na opatření

Opatření 3.2.3 Zlepšování prostupnosti krajiny

Název aktivity

Obnova starých cest a výsadba alejí v krajině

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Město stále vlastní pozemky pod bývalými cestami, možnost
obnovit staré cesty / pěší trasy, spolu s výsadbou alejí
v krajině; ekologický význam (zlepšení odtokových poměrů,
zmírňování eroze, funkce větrolamu apod.), každodenní
rekreace občanů (zvýšení průchodnosti území, což je základní
kvalita města i krajiny).
ORM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření 3.2.4 Podporování adaptačních opatření pro klimatické změny

Vazba na opatření
Název aktivity
Popis aktivity

Opatření 3.2.4 Podporování adaptačních opatření pro
klimatické změny
Zelené střechy na budovách v majetku města

Předpokládaný odpovědný subjekt

Realizace pilotního projektu zelené střechy včetně vytipování
vhodné budovy – podání žádosti o dotaci; přínosy: zadržování
dešťové vody, zlepšení mikroklimatu města, úspory energií…
OPRŘM, OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

2 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 3.2.4 Podporování adaptačních opatření pro
klimatické změny
Přírodní retenční nádrže a mokřady podél vodních toků

Název aktivity
Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Vypěstování mokřadů podél koryta řek v místech bez
technických opevnění s cílem zadržet vodu v krajině. Podpora
břehových porostů stabilizujících koryto řeky a zadržujících
vodu v krajině (podporují vsakování). Zároveň by tato vegetace
plnila přírodě blízké protipovodňové opatření.
Přírodní retenční nádrže by se v případě vyšší hladiny vody
v tocích naplnily a zadržely by tolik potřebnou vodu v dnešní
době. Zároveň by byly menším protipovodňovým opatřením.
Město Hranice, Povodí Moravy, Lesy ČR

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2022-2030

Odhad rozpočtu aktivity

10 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 3.2.4 Podporování adaptačních opatření pro
klimatické změny
Management veřejné zeleně zaměřený na zadržování vody
v krajině
Úprava ploch veřejné zeleně se zapojením prvků podporujících
biodiverzitu a vsakování dešťové vody (např. dešťové zahrady),
úprava harmonogramu sečí trávníků v návaznosti na aktuální
klimatické podmínky (např. mozaiková seč).
OSM, spolupráce: ORM, OPRŘM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

1 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Název aktivity
Popis aktivity
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Opatření 3.2.5 Snižování emisí z lokálních topenišť

Vazba na opatření

Opatření 3.2.5 Snižování emisí z lokálních topenišť

Název aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Mapování situace a následná realizace opatření ke snižování
emisí z lokálních topenišť
Kotle na tuhá paliva patří v zimě k nejvýznamnějším zdrojům
znečištění ovzduší. Město Hranice provádí v roce 2019
dotazníkové šetření o způsobu vytápění v rodinných a
bytových domech pro zmapování situace ve městě. Výsledky
budou sloužit k dalším krokům, které město Hranice zamýšlí
vzhledem k podzimu roku 2022.
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

-

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Popis aktivity

Priorita B3: Technická infrastruktura
Specifický cíl SC3.3: Udržovat technickou infrastrukturu a aplikovat efektivní moderní formy technologií
při její údržbě/modernizaci.
Opatření 3.3.1 Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické infrastruktury včetně hospodaření
s dešťovou vodou

Vazba na opatření
Název aktivity
Popis aktivity

Opatření 3.3.1 Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické
infrastruktury včetně hospodaření s dešťovou vodou
Zpracování Koncepce hospodaření s dešťovou vodou

Předpokládaný odpovědný subjekt

Dokument bude členěn na tyto části:
A. Koncepce hospodaření s dešťovou vodou (HDV)
B. Městské stavební standardy
C. Metodická příručka
Koncepce HDV bude sloužit jako závazný podklad při tvorbě
územních studií.
Podána žádost o dotaci na zpracování koncepce.
OPRŘM, ORM, OSM, OSÚŽPD

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2022

Odhad rozpočtu aktivity

500 000 Kč a dotace

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 3.3.1 Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické
infrastruktury včetně hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou

Název aktivity
Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Realizace opatření vyplývajících z Koncepce hospodaření
s dešťovou vodou
OPRŘM, ORM, OSM, OSÚŽPD, OI

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021-2030

Odhad rozpočtu aktivity

1 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření
Název aktivity
Popis aktivity

Opatření 3.3.1 Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické
infrastruktury včetně hospodaření s dešťovou vodou
Pasport dešťové kanalizace

Předpokládaný odpovědný subjekt

Pasport dešťové kanalizace poskytne městu přehled o rozsahu
a průběhu dešťové kanalizace na území města, je důležitým
podkladem při plánování rozvoje území města a projektů pro
vsakování či využití dešťové vody; týká se zejména dešťových
kanalizací na pozemních komunikacích.
ORM, OSM, OSÚŽPD

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

1 000 000 Kč (podána žádost o dotaci)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 3.3.1 Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické
infrastruktury včetně hospodaření s dešťovou vodou
Koncepce veřejného osvětlení

Název aktivity
Popis aktivity

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Koncepci veřejného osvětlení budou tvořit tři samostatné
dokumenty: Základní plán veřejného osvětlení, Plán obnovy
a modernizace veřejného osvětlení a Standardy veřejného
osvětlení.
Podána žádost o dotaci na zpracování koncepce.
OPRŘM, OSM
Implementaci zajistí EKOLTES
2020-2021

Odhad rozpočtu aktivity

110 000 Kč a dotace

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 3.3.1 Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické
infrastruktury včetně hospodaření s dešťovou vodou
Doplnění chybějících úseků technické a dopravní
infrastruktury
Doplnění chybějících úseků technické a dopravní
infrastruktury
OSÚŽPD, ORM, OI, OSM, OPRŘM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

5 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Předpokládaný odpovědný subjekt

Název aktivity
Popis aktivity

43

Vazba na opatření
Název aktivity
Popis aktivity

Opatření 3.3.1 Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické
infrastruktury včetně hospodaření s dešťovou vodou
Spolupráce se Správou železniční dopravní cesty

Předpokládaný odpovědný subjekt

Spolupráce se Správou železniční dopravní cesty na rozvoji
železniční infrastruktury ve městě. Např. rekonstrukce nádraží
Hranice na Moravě, rekonstrukce trati Lipník nad Bečvou –
Drahotuše, rekonstrukce trati HJranice – Valašské Meziříčí,
výstavba vysokorychlostní trati (VRT).
ORM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

200 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření 3.3.2 Realizování a dokončení protipovodňových opatření včetně jejich udržování

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 3.3.2 Realizování a dokončení protipovodňových
opatření včetně jejich udržování
Realizace aktivit Studie proveditelnosti protipovodňových
opatření na vodních tocích Velička, Ludina a přirozené údolní
svodnici Bezejmenném potoce
Realizace aktivit dle Studie proveditelnosti protipovodňových
opatření na vodních tocích Velička, Ludina a přirozené údolní
svodnici Bezejmenném potoce; jejím předmětem bude
zpracování jednotlivých opatření, nutných k protipovodňové
ochraně města. (U suchých nádrží Lhotka a V Končinách
zajišťují realizaci Povodí Moravy, resp. Lesy ČR).
ORM, OI, OSÚŽPD, Povodí Moravy a Lesy ČR

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

60 mil. Kč (z toho podíl města na suchých nádržích 40 mil. Kč)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Název aktivity

Popis aktivity

Opatření 3.3.3 Optimalizování odpadového hospodářství

Vazba na opatření

Opatření 3.3.3 Optimalizování odpadového hospodářství

Název aktivity

Ekocentrum Hranice

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Výstavba nového sběrného dvora společnosti EKOLTES
Hranice, a.s.
EKOLTES Hranice, a.s., OI, OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2023

Odhad rozpočtu aktivity

25 000 000 Kč z rozpočtu města

Připravenost aktivity k realizaci

V realizaci
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Priorita B4: Doprava

Specifický cíl SC3.4:

Rozvoj udržitelných forem mobility včetně vytvoření odpovídající dopravní

infrastruktury.
Opatření 3.4.1 Údržba a zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků a veřejných prostranství

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 3.4.1 Údržba a zlepšování technického stavu
komunikací vč. chodníků a veřejných prostranství
Provést screening cest obhospodařovaných MěÚ Hranice
a stanovit plán údržby a rekonstrukce
Provést screening cest obhospodařovaných MěÚ Hranice
a stanovit plán údržby a rekonstrukce včetně cest v majetku
města mimo zastavěné území
OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021

Odhad rozpočtu aktivity

600 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 3.4.1 Údržba a zlepšování technického stavu
komunikací vč. chodníků a veřejných prostranství
Rekonstrukce chodníků a komunikací ve vlastnictví města

Název aktivity
Popis aktivity

Název aktivity
Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Postupná rekonstrukce chodníků a komunikací ve vlastnictví
města dle plánu údržby a rekonstrukce.
OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

3 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření 3.4.2 Zapojování nových technologií a bezpečnostních prvků do dopravního provozu

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 3.4.2 Zapojování nových technologií
a bezpečnostních prvků do dopravního provozu
Chytré parkování u nádraží a v Komenského ulici a v lokalitě
Motošín
Informování o volných parkovacích místech na parkovišti
u vlakového a u autobusového nádraží, dále v Komenského
ulici a v lokalitě Motošín.
ORM, OPRŘM, OI, OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2025

Odhad rozpočtu aktivity

2 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Název aktivity
Popis aktivity
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Opatření 3.4.3 Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování

Vazba na opatření
Název aktivity

Opatření 3.4.3 Systematické řešení
průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování
Parkovací dům Billa

Popis aktivity

Příprava a výstavba parkovacího domu

Předpokládaný odpovědný subjekt

ORM, OI

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2025

Odhad rozpočtu aktivity

40 000 000 Kč a dotace

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 3.4.3 Systematické řešení
průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování
Zpřístupnění a zprůchodnění hradebního okruhu

Název aktivity
Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Postupná revitalizace hradeb se vznikem pobytových ploch
a průchodů do historického jádra
ORM, OI

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

3 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 3.4.3 Systematické řešení
průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování
Cyklostezky v krajině

Název aktivity
Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Údržba a postupné budování regionálních cyklostezek
propojujících město s okolními obcemi a turistickými cíli.
ORM, OI, OPRŘM, OSM, OŠKT

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2023

Odhad rozpočtu aktivity

5 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 3.4.3 Systematické řešení
průchodnosti/průjezdnosti města včetně parkování
Cyklostezky na území města

Název aktivity
Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Údržba a postupné budování cyklostezek dle dokumentu
Koncepce rozvoje cyklodopravy (včetně historického jádra).
ORM, OI, OPRŘM, OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

5 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Opatření 3.4.4 Zlepšení dopravního spojení MHD a veřejnou dopravou a podporování multimodality

Vazba na opatření
Název aktivity
Popis aktivity

Opatření 3.4.4 Zlepšení dopravního spojení MHD a veřejnou
dopravou a podporování multimodality
Optimalizace MHD

Předpokládaný odpovědný subjekt

Úprava systému MHD ve vazbě na regionální dopravu ve věci
zefektivnění MHD (primárně tras a jízdních řádů)
OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

2 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Popis aktivity

Opatření 3.4.4 Zlepšení dopravního spojení MHD a veřejnou
dopravou a podporování multimodality
Úprava a budování zastávek MHD (v návaznosti na
optimalizaci MHD)
Dobudování systému zastávek.

Předpokládaný odpovědný subjekt

ORM, OI, OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

6 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 3.4.4 Zlepšení dopravního spojení MHD a veřejnou
dopravou a podporování multimodality
Cyklověž u nádraží

Název aktivity

Název aktivity
Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Výstavba cyklověže pro bezpečné parkování jízdních kol
v lokalitě u nádraží.
ORM, OI, OPRŘM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2021

Odhad rozpočtu aktivity

15 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Dokončuje se projektová dokumentace a podání žádosti
o dotaci
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Opatření 3.4.5 Optimalizování dopravní sítě města

Vazba na opatření

Opatření 3.4.5 Optimalizování dopravní sítě města

Název aktivity

Výstavba světelné křižovatky U Černého orla

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Výstavba značně frekventované křižovatky silnice II/440 (ulice
Purgešova) a místních komunikací „Zborovská“
a „Komenského“. Po výstavě světelné křižovatky dojde ke
značenému zlepšení plynulosti, ale zejména bezpečnosti
silničního provozu v této lokalitě.
OSM, OI

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

6 500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Zpracovává se projekt ke stavebnímu řízení

Vazba na opatření

Opatření 3.4.5 Optimalizování dopravní sítě města

Název aktivity

Cyklostezka Slavíč, II. etapa

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Vybudování cyklostezky mezi místními částmi Slavíč
a Drahotuše.
OI

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021

Odhad rozpočtu aktivity

12 500 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Opatření 3.4.5 Optimalizování dopravní sítě města

Název aktivity

Dopravní terminál

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Výstavba autobusové části dopravního terminálu u vlakového
nádraží
ORM, OI

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2022-2030

Odhad rozpočtu aktivity

40 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Probíhá příprava PD

Vazba na opatření

Opatření 3.4.5 Optimalizování dopravní sítě města

Název aktivity

Severní obchvat města

Popis aktivity

Výstavba severního obchvatu města ve dvou etapách.

Předpokládaný odpovědný subjekt

ORM, OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

25 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Probíhá příprava PD první etapy (severovýchodní část)
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Vazba na opatření

Opatření 3.4.5 Optimalizování dopravní sítě města

Název aktivity

Převod nadřazené dopravní infrastruktury na městskou

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Převod železničních (např. potenciálně přesunutá trať Hranice
– Horní Lideč) a silničních tras (např. po převodu silnice I/47 na
silnici II. třídy) z celostátní dopravní infrastruktury na
městskou a jejich nové (úrovňové) napojení do městské
dopravní sítě. Ve spolupráci se SŽDC, ŘSD a Olomouckým
krajem.
ORM, OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2025-2030

Odhad rozpočtu aktivity

50 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření 3.4.6 Podporování udržitelných forem mobility

Vazba na opatření

Opatření 3.4.6 Podporování udržitelných forem mobility

Název aktivity

Sdílené užívání elektrokoloběžek ve městě

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Pilotní projekt, zajištění služby provozování elektrokoloběžek
v ulicích města pro obyvatele a návštěvníky Hranic, rezervace
a platba přes mobilní aplikaci
OPRŘM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

900 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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PRIORITNÍ OBLAST 4 - Řízení a správa města
4.1: Výkon veřejné správy
Specifický cíl SC4.1: Zkvalitnit výkon veřejné správy.
Opatření 4.1.1 Efektivní řízení městského úřadu

Vazba na opatření

Opatření 4.1.1 Efektivní řízení městského úřadu

Aktivita

Zhodnocení možnosti outsourcingu služeb

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Vytipování služeb, vyhodnocení výhodnosti outsourcingu
(marketing, energetický manažer) apod.
Tajemník MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

0

Připravenost aktivity k realizaci

Ihned

Vazba na opatření

Opatření 4.1.1 Efektivní řízení městského úřadu

Aktivita

Navigační terminál po městském úřadu

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Orientační systém po městském úřadu, elektronické nebo
statické řešení (vč. hlasových informací pro nevidomé)
OVV

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2025

Odhad rozpočtu aktivity

1 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření 4.1.2 Rozvoj lidských zdrojů

Vazba na opatření

Opatření 4.1.2 Rozvoj lidských zdrojů

Aktivita

Zlepšení adaptačního procesu nových zaměstnanců

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Zaškolení v jednotlivých oblastech fungování MěÚ. Vytvoření
prezentace, která bude sloužit k rychlejší orientaci na
pracovišti. Seznámení s touto prezentací. Vstupní školení
nejčastěji používaných programů EZOP, RENTEL, GINIS.
Tajemník MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

0

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření 4.1.2 Rozvoj lidských zdrojů

Aktivita

Home office

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Benefit pro zaměstnance, sdílená pracovní místa na MěÚ,
přínos: úspora prostor MěÚ, možnost spolupráce se
zaměstnanci na rodičovské dovolené (zkrácené úvazky
formou home office).
Tajemník MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

Náklady na notebooky a software cca 20 000 Kč/ks

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 4.1.2 Rozvoj lidských zdrojů

Aktivita

Spolupráce s vysokými školami, univerzitami

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Zadávání bakalářských a diplomových prací, jejich
oponentura, organizace praxí, případně přednášková činnost
Tajemník MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

0

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 4.1.2 Rozvoj lidských zdrojů

Aktivita

Age management

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Zavedení metody, která umožní využít potenciálu všech
věkových skupin zaměstnanců a zároveň uspokojit jejich
potřeby, které jsou pro různé věkové skupiny odlišné.
Tajemník MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2021

Odhad rozpočtu aktivity

120 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 4.1.2 Rozvoj lidských zdrojů

Aktivita

Vzdělávání zaměstnanců

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Možnost jazykových kurzů pro vybrané zaměstnance MěÚ
(v prostorách MěÚ nebo formou příspěvků)
Tajemník MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

60 000 Kč/rok (500 Kč/výuková hodina)

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Opatření 4.1.2 Rozvoj lidských zdrojů

Aktivita

Průzkum spokojenosti klientů úřadu

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Z důvodu zkvalitňování poskytovaných služeb klientům MěÚ
bude prováděn nezávislou společností průzkum spokojenosti
klientů MěÚ, kteří úřad v daný den opouštějí.
Tajemník MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

70 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 4.1.2 Rozvoj lidských zdrojů

Aktivita

Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MěÚ

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Zavedení systémových nástrojů – moderních metod ŘLZ.
Prostřednictvím externí firmy zpracovat návrh moderního
systému ŘLZ a ten pak implementovat do personální práce
MěÚ.
Tajemník MěÚ

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

800 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření 4.1.3 Zkvalitňování poskytovaných služeb při výkonu veřejné správy včetně využití egovernmentu

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 4.1.3 Zkvalitňování poskytovaných služeb při
výkonu veřejné správy včetně využití e-governmentu
Rezervační systém

Předpokládaný odpovědný subjekt

Upgrade rezervačního systému, který zajistí možnost
sledování obsazenosti jednotlivých přepážek a dále zajistí
technologickou propojenost rezervačního a vyvolávacího
systému
OVV

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

220 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno
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Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 4.1.3 Zkvalitňování poskytovaných služeb při
výkonu veřejné správy včetně využití e-governmentu
Portál občana

Předpokládaný odpovědný subjekt

Vybudování portálu občana, který bude centrálním místem
pro elektronické úřadování občanů (zejména pro
samosprávné agendy)
OVV a další zainteresované odbory úřadu

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2022 - 2025

Odhad rozpočtu aktivity

2 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Vazba na opatření

Opatření 4.1.3 Zkvalitňování poskytovaných služeb při
výkonu veřejné správy včetně využití e-governmentu
Postupná elektronizace agend

Aktivita
Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Elektronizace jednotlivých agend městského úřadu, které
doposud nejsou elektronizované, nebo též zvýšení míry
elektronizace již elektronizovaných agend
OVV a další zainteresované odbory úřadu

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020 - 2030

Odhad rozpočtu aktivity

10 000 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření 4.1.4 Zvýšení znalostí členů všech orgánů města v oblasti řízení města

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 4.1.4 Zvýšení znalostí členů všech orgánů města
v oblasti řízení města
Školení pro zastupitele města

Předpokládaný odpovědný subjekt

Vstupní školení, příp. navazující školení (např. informování
o krizovém řízení města pro vedení města apod.)
Starosta ve spolupráci s příslušnými odbory

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2022 - 2030

Odhad rozpočtu aktivity

0

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

53

Opatření 4.1.5 Zvyšování kybernetické bezpečnosti

Vazba na opatření

Opatření 4.1.5 Zvyšování kybernetické bezpečnosti

Aktivita

Přechod na operační systém Windows 10

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Výměna počítačů s operačním systémem Windows 7 za nové
počítače s operačním systémem Windows 10
OVV

Předpokládaný termín realizace (od-do)

7/2019 – 12/2021

Odhad rozpočtu aktivity

1 200 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

realizováno

Vazba na opatření

Opatření 4.1.5 Zvyšování kybernetické bezpečnosti

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

Školení uživatelů za účelem zvýšení kybernetické
bezpečnosti
Školení uživatelů v jednotlivých oblastech IT, které povede ke
zvýšení kybernetické bezpečnosti
OVV

Předpokládaný termín realizace (od-do)

Průběžně dle aktuálních hrozeb a potřeb

Odhad rozpočtu aktivity

60 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Opatření 4.1.5 Zvyšování kybernetické bezpečnosti

Aktivita

Převod serverů na Windows server 2016

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Dokončení převodů všech virtuálních serverů z Windows
server 2008 R2 na Windows server 2016
OVV

Předpokládaný termín realizace (od-do)

7/2019 – 12/2020

Odhad rozpočtu aktivity

200 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

realizováno

Popis aktivity
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4.2: Efektivní hospodaření města
Specifický cíl SC4.2: Zefektivnění hospodaření města a jím zřízených organizací.
Opatření 4.2.1 Snižování energetické náročnosti budov města

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 4.2.1 Snižování energetické náročnosti budov
města
Implementace systému managementu hospodaření
s energií, energetické posouzení budov za účelem realizace
úspor a externí energetický specialista
Aktivita zavádí nový přístup k managementu budov města,
které budou komplexně sledovány a vyhodnocovány. Na
základě zjištění pak budou realizována opatření navržená
externím specialistou, která povedou k výraznému snížení
spotřeby energie a tím také k finančním úsporám města.
OSM, Oddělení podpory rozvoje řízení města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

08/2019 – 08/2024

Odhad rozpočtu aktivity

460 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření
Aktivita

Popis aktivity

Opatření 4.2.2 Společné nákupy

Vazba na opatření

Opatření 4.2.2 Společné nákupy

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

Nákup elektřiny a zemního plynu prostřednictvím
Českomoravské komoditní burzy Kladno
Nákup elektřiny a zemního plynu formou nákupu
prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno pro
odběrná místa města Hranic, příspěvkových organizací
zřízených městem Hranice a spol. EKOLTES Hranice, a.s.
OSM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

10/2019 – 09/2020

Odhad rozpočtu aktivity

150 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Materiál pro schůzi Rady města Hranic

Vazba na opatření

Opatření 4.2.2 Společné nákupy

Aktivita

Mobilní operátor hlasových a datových služeb

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Vysoutěžení rámcové smlouvy na služby mobilního operátora
pro hlasové a datové služby pro město Hranice, jeho
příspěvkové organizace a Ekoltes a.s.
OVV

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2021-2030

Odhad rozpočtu aktivity

Provozní náklady jsou součástí provozních rozpočtů
jednotlivých organizací.
Náklady výběrového řízení cca 70 000 Kč jednou za 2 roky.
Realizováno

Popis aktivity

Připravenost aktivity k realizaci
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Opatření 4.2.3 Participativní rozpočet města

Vazba na opatření

Opatření 4.2.3 Participativní rozpočet města

Aktivita

Participativní rozpočet města

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Občané města mohou podávat návrhy na to, co považují za
nutné v Hranicích opravit či vybudovat (termín pro podávání
návrhů: do 27. 9. 2019)
ORM, spolupráce: tiskový mluvčí

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020

Odhad rozpočtu aktivity

1 000 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Opatření 4.2.4 Benchmarking města

Vazba na opatření

Opatření 4.2.4 Benchmarking města

Aktivita

Benchmarkingová iniciativa 2005

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Srovnání dat mezi obcemi zapojenými do Benchmarkingové
iniciativy 2005. Rozšíření srovnání dle každoroční aktualizace
potřeb města
Tajemník městského úřadu

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

50 000Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Průběžně realizováno každoročně
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4.3: Marketing města - komunikace a spolupráce s obyvateli a s dalšími subjekty
Specifický cíl SC4.3: Rozvíjet cílenou komunikaci s obyvateli a s dalšími subjekty s využitím moderních
komunikačních prostředků.
Opatření 4.3.1 Posilování komunikace s občany, spolky a místními komunitami, s podnikateli a jejich
zapojování do života města

Vazba na opatření

Aktivita
Popis aktivity

Opatření 4.3.1 Posilování komunikace s občany, spolky
a místními komunitami, s podnikateli a jejich zapojování do
života města
Společenská odpovědnost veřejné správy

Předpokládaný odpovědný subjekt

Společenská odpovědnost představuje vzájemně provázaný
soubor činností a postupů v oblasti sociální (lidská práva,
péče o zaměstnance a tvorba pracovních míst, rovný přístup,
příspěvek na zvyšování kvality života),
environmentální (prevence znečištění, využívání
obnovitelných zdrojů, úspory energií, vody a ostatních
zdrojů) a ekonomické (boj proti korupci, transparentnost,
kvalita produktů, a odpovědnost za dosahování pozitivních
hospodářských výsledků) v zájmu zlepšení životních
podmínek společnosti.
Tajemník městského úřadu

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2024

Odhad rozpočtu aktivity

150 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

V realizaci

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 4.3.1 Posilování komunikace s občany, spolky
a místními komunitami, s podnikateli a jejich zapojování do
života města
Účast zástupců města na setkáních podnikatelů (např.
podnikatelské snídaně), spolupráce s MAS a hospodářskou
komorou
Účast zástupců města na setkáních podnikatelů (např.
podnikatelské snídaně - Business for breakfast)
Vedení města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2020-2030

Odhad rozpočtu aktivity

50 000 Kč/rok

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Aktivita

Popis aktivity
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Opatření 4.3.2 Rozvoj systému poskytování informací a komunikace

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 4.3.2 Rozvoj systému poskytování informací
a komunikace
Aktualizace komunikační strategie včetně vyhodnocení
efektivity
Město má schválenou komunikační strategii, kterou je
potřebné aktualizovat, zejména se zřetelem na aktivnější
využívání sociálních sítí a na změny v mediálním prostředí
tiskový mluvčí

Předpokládaný termín realizace (od-do)

12/2019 – průběžně (vyhodnocování)

Odhad rozpočtu aktivity

0 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

V realizaci

Vazba na opatření

Opatření 4.3.2 Rozvoj systému poskytování informací
a komunikace
Sjednocení a rozvoj aplikací města (mobilní, webové)

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Aktivita
Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Sjednocení současných aplikací pro občany města (Česká
obec, DejTip, Zlepši své město, Naše Hranicko) a jejich další
rozvoj
OPPŘM ve spolupráci s OVV

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2022-2030

Odhad rozpočtu aktivity

Pořizovací náklady cca 150 000 Kč
Roční udržovací poplatek cca 50 000 Kč
Záměr

Připravenost aktivity k realizaci

Opatření 4.3.3 Rozšiřování marketingových a PR aktivit města

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity

Opatření 4.3.3 Rozšiřování marketingových a PR aktivit
města
Nákup a instalace multimediálních infoboxů

Předpokládaný odpovědný subjekt

V případě přidělení dotace budou pořízeny 3 infoboxy, které
budou sloužit jako úřední deska, jako interaktivní získávání
informací a aktualit z města a mohou být použity také jako
nástroj pro marketing města.
OPRŘM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

05/2020 – 05/2025

Odhad rozpočtu aktivity

100 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr
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Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 4.3.3 Rozšiřování marketingových a PR aktivit
města
Možnost zavedení Facebooku a Instagramu pro město
Hranice
Město zřídí facebookový a instagramový účet, který bude
pravidelně aktualizován
tiskový mluvčí

Předpokládaný termín realizace (od-do)

2019-2020

Odhad rozpočtu aktivity

25 000 Kč (školení)

Připravenost aktivity k realizaci

V realizaci

Vazba na opatření

Opatření 4.3.3 Rozšiřování marketingových a PR aktivit
města
Osvěta obyvatel Hranic v oblasti dopravy

Aktivita
Popis aktivity

Aktivita
Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Nejen v rámci Plánu udržitelné městské mobility je třeba vést
a motivovat obyvatele k bezmotorové či hromadné dopravě
tak, aby se zlepšila dopravní situace ve městě, ale také
kvalita ovzduší, což jde ruku v ruce. Zaměříme se na
billboardy u velkých podniků, kde zaměstnanci denně dojíždí
do práce.
OPRŘM, ORM, tiskový mluvčí

Předpokládaný termín realizace (od-do)

04/2020 – 04/2023

Odhad rozpočtu aktivity

200 000 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Záměr

Opatření 4.3.4 Spolupráce s ostatními obcemi a nadregionálními seskupeními

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 4.3.4 Spolupráce s ostatními obcemi
a nadregionálními seskupeními
Aktivní účast při tvorbě Strategie ITI Olomoucké
aglomerace 2021+ a na jednáních řídícího výboru
Vedení města, případně pověření zástupci, se budou účastnit
všech jednání pracovních skupin a řídícího výboru ITI tak, aby
mohli ovlivnit alokaci finančních zdrojů pro město Hranice
v dalším dotačním programovacím období 2021+.
Starosta města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

09/2020 – 12/2028

Odhad rozpočtu aktivity

0 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Vazba na opatření
Aktivita
Popis aktivity
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Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 4.3.4 Spolupráce s ostatními obcemi
a nadregionálními seskupeními
Aktivní účast při tvorbě Strategie MAS 2021+ a na jednáních
pracovních skupin
Vedení města, případně pověření zástupci se budou účastnit
všech jednání pracovních skupin tak, aby mohli ovlivnit
alokaci finančních zdrojů pro město Hranice v dalším
dotačním programovacím období 2021+.
Místostarostové města

Předpokládaný termín realizace (od-do)

09/2020 – 12/2028

Odhad rozpočtu aktivity

0 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Připraveno k realizaci

Vazba na opatření

Předpokládaný odpovědný subjekt

Opatření 4.3.4 Spolupráce s ostatními obcemi
a nadregionálními seskupeními
Aktivní účast na pracovních skupinách „Koordinace
a spolupráce“ Smart Region Olomoucký kraj
V rámci výměny zkušeností a spolupráce mezi městy
Olomouckého kraje v oblasti Smart City se bude město
Hranice účastnit pracovních skupin Smart Regionu
Olomouckého kraje
OPRŘM

Předpokládaný termín realizace (od-do)

08/2020 – 12/2028

Odhad rozpočtu aktivity

0 Kč

Připravenost aktivity k realizaci

Realizováno

Aktivita
Popis aktivity

Aktivita
Popis aktivity

60

