AKČNÍ PLÁN NA 2017-2018
Kó
dy
1 1

Projekt/aktivita
Zlepšit nabídku bydlení

Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno,
podmínky atd.)

Milníky/jednotlivé kroky

Co proběhne v roce 2017

Celkový
předpokládaný
rozpočet

Zatím nestanoveny

Vytvoření a zveřejnění investičních
příležitostí v lokalitě "za Lidlem".
Vytvoření pravidel pro investora v
ulici K Ořechu.

V rámci úvazku
architekta města

V rámci úvazku
architekta města

průběžně

Každoroční vyhodnocení realizace
KPSS.

Každoroční vyhodnocení realizace
KPSS.

Bez nároků na
rozpočet

-

průběžně

Pravidelná setkání zástupců
jednotlivých složek a organizací každý měsíc

Pravidelná měsíční setkání, plánování Bez nároků na
společných projektů
rozpočet

Termín

Vytvoření a zveřejnění investičních příležitostí v
Vytvoření investičního záměru a
lokalitě "za Lidlem". Vytvoření pravidel pro
pravidel výstavby pro zónu za Lidlem investora v ulici K Ořechu.
2017

2

2
2

3

1

Zajistit sociální služby obyvatelům
města s ohledem na jejich potřeby

2
3

Pravidelný monitoring plnění KPSS
Zajistit dostupnou zdravotní péči ve
městě
Zvýšit pocit bezpečí ve městě

1

Projekt Bezpečné město
Zajistit podmínky pro kvalitní
vzdělávání ve městě

Demografická studie ve vazbě na
školské kapacity

Rozšíření MŠ Jaselská

Rozšíření MŠ Mírová

Pravidelné sledování (monitorování) plnění
KPSS a jeho akčního plánu.

Zlepšení spolupráce mezi institucemi (PČR,
Úřad práce, PMS, neziskové organizace v
oblasti sociálních služeb).

Demografická studie bude zpracována v rámci
projektu MAP (realizuje Obecně prospěšná
společnost pro Český ráj) na základě zadání
města. Její součástí bude prognóza s ohledem
na plánování kapacit MŠ a ZŠ.
2016-2017
Rozšíření MŠ o 1 třídu (přístavba pavilonu) a
rekonstrukce školní kuchyně. Podmínkou pro
realizaci je získání dotace.
2016-2017
Zrušení stávající kuchyně a na jejím místě
vybudování nové třídy (podmínkou je výstavba
Komunitního centra, do kterého se přesune
kuchyň).
2017-2019

Vytvoření zadání a výběr
zpracovatele/Poskytnutí dat
(2016)/Zpracování studie a
doporučení ve vztahu ke školním
kapacitám (2017)
Zpracování projektové
dokumentace/Podání žádosti o dotaci
(2016)/Realizace - v případě přidělení
dotace (2017)

Zpracování demografické studie a
prognózy studie a doporučení ve
vztahu ke školním kapacitám (2017)
Dokumentace pro zadání
stavby/Výběrové řízení/Realizace
(pouze v případě přiznání dotace)

60 000 Kč

15 200 000 Kč

Zpracování projektové
Zpracování projektové
dokumentace/Podání žádosti o dotaci dokumentace/Podání žádosti o dotaci
(2017)/Realizace (2018-2019)
(2017)
10 000 000 Kč

Rozpočet 2017

Zdroje
financování

Věcná
odpovědnost

Výstupy

Opatření Strategického plánu

rozpočet města

Chuchlík Jakub

schválený a
zveřejněný
investiční záměr

1.1.2 Podpora budování kvalitní
bytové výstavby v lokalitě "za Lidlem"

-

Záhora Josef

vyhodnocení
realizace KPSS

2.1.2 Naplňování komunitního plánu
rozvoje sociálních služeb

Záhora Josef

10 setkání s
výměnou
informací

2.3.1 Zefektivnění práce městské
policie

-

-

-

rozpočet projektu
MAP
realizovaného
Obecně
prospěšnou
společností pro
Český ráj
Kulíková Martina studie

14 750 000 Kč

rozpočet města,
IROP

450 000 Kč

rozpočet města,
IROP

1 třída v MŠ,
rekonstruovaná
kuchyně

3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ
a ZŠ odpovídajících současným i
budoucím potřebám

Bucharová Hana

1 třída v MŠ

3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ
a ZŠ odpovídajících současným i
budoucím potřebám

Bucharová Hana

novostavba
multifunkční
budovy

3.1.3 Vytvoření odpovídajících
materiálních předpokladů pro
kvalitnější vzdělávání

Bucharová Hana

Novostavba v Mírové ulici. Multifunkční
budova, jejíž součástí je školní kuchyně a
jídelna (1.NP) a prostory pro KDM, klub pro
mládež a prostory pro poskytování sociálních
služeb (2.NP). Součástí projektu je i úprava
přilehlých venkovních prostranství. Podmínkou
je demolice stávající budovy Klubu dětí a
mládeže, přesun trafostanice a po realizaci
stavby demolice stávající budovy jídelny.
2016-2018

Soutěž na zpracovatele projektové
dokumentace/Zpracování projektové
dokumentace/Žádost do IROP
(2016)/Vystěhování KDM/Demolice
stávající budovy KDM/Přesun
trafostanice/Výběrové řízení na
dodavatele/Zahájení realizace
(2017)/Otevření Domu dětí k 1. 8.
2018/Demolice stávající jídelny a
vytvoření parku (2018-2019)

Vystěhování KDM/Demolice stávající
budovy KDM/Přesun
trafostanice/Výběrové řízení na
dodavatele/Zahájení realizace
58 000 000 Kč

20 000 000 Kč

rozpočet města,
IROP

Rekonstrukce a vybavení odborných
učeben ZŠ Sokolovská

Rekonstrukce odborných učeben a vybavení,
bezbariérový přístup. Podmínkou je získání
dotace

2016-2018

Příprava projektové dokumentace
(2016-2017)/Podání žádosti o dotaci
(2017)/Realizace v závislosti na
poskytnutí dotace (2017-2018)

Dopracování projektové
dokumentace/Podání žádosti o
dotaci/Zahájení realizace v závislosti
na přiznání dotace

Zatím neurčeno

-

IROP, rozpočet
města
(spolufinancování) Hajzlerová Eva

Zahradní učebna u ZŠ Studentská
(náměstí)

Vybudování zahradní učebny/pergoly za
budovou školy (na náměstí)

2017

Výběrové řízení/Realizace (2017)

Výběrové řízení/Realizace

250 000 Kč

150 000 Kč

rozpočet města

Realizace projektů "šablon" na všech MŠ a ZŠ
zřizovaných městem, podle konkrétních potřeb
Realizace projektů tzv. šablon na MŠ škol. Vytvoření pozice školního psychologa na
a ZŠ zřizovaných městem
ZŠ.
2016-2018

Podání žádosti o dotaci
(2016)/Realizace projektů (20172018)

Dle limitů dotace
Realizace projektů v případě přiznání a potřeb
dotace
jednotlivých škol

Primární prevence na ZŠ zřizovaných Realizace programu primární prevence na 2.
městem
stupních ZŠ.

Realizacace dle programu dodavatele Realizacace dle programu dodavatele 90 000 Kč (roční
vzdělávacích služeb (Semiramis, z. ú.) vzdělávacích služeb (Semiramis, z. ú.) program)

Komunitní centrum Mírová (Dětský
dům)

Realizace projektu Místní akční plán
vzdělávání Mnichovohradišťsko

Město se aktivně zapojí do projektu Místní
akční plán vzdělávání Mnichovohradišťsko.
Projekt je zaměřen na vy

2017

2016-2018

Podání žádosti o dotaci
(2016)/Realizace projektu (20162018)

Realizace projektu dle schváleného
harmonogramu (vytvoření
strategického rámce, vzdělávací
aktivity, práce na akčním plánu)

3 200 000 Kč

IKH

-

OP VVV (100 %)

ředitelé MŠ a ZŠ

90 000 Kč

rozpočet města

ředitelé ZŠ

bez nároků na
rozpočet (projekt
realizuje Obecně
prospěšná
společnost Český
rájú
OP VVV (100 %)

3.1.1 Zajištění základních kapacit MŠ
a ZŠ odpovídajících současným i
budoucím potřebám

rekonstrukce
učeben

venkovní učebna
vytvoření pozice
školního
psychologa a
další výstupy dle
jednotlivých
projektů šablon

3.1.3 Vytvoření odpovídajících
materiálních předpokladů pro
kvalitnější vzdělávání
3.1.3 Vytvoření odpovídajících
materiálních předpokladů pro
kvalitnější vzdělávání

3.1.4 Podpora vysoké úrovně
pedagogických činností a dobrého
sociálního klima ve školských
zařízeních
3.1.4 Podpora vysoké úrovně
pedagogických činností a dobrého
sociálního klima ve školských
vzdělávací aktivity zařízeních

Kulíková Martina
(zástupce za
schválený akční
město)
plán

3.1.5 Posílení spolupráce škol,
školských zařízení, poskytovatelů
sociálních služeb a dalších aktérů
včetně města

Kó
dy

4

1

Projekt/aktivita

Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno,
podmínky atd.)

Podpora Akademie třetího věku

Podpora úspěšných absolventů, kteří se účastní
Akademie třetího věku organizované
Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. 2017

Zjištění poptávky po vzdělávacích
aktivitách pro dospělé
Zkvalitnit podmínky a nabídku
možností pro sportovní aktivity a
rekreaci

Termín

Ve spolupráci s Kulturní komisí a Komisí VaV
zjistit poptávku po vzdělávání dospělých. Na
základě zjištění iniciovat vzdělávací aktivity.
Spolupracovat se současným organizátorem
univerzity 3. věku (krajem).
2017

Rekonstrukce atletického oválu, doskočiště,
Rekonstrukce venkovního sportoviště hřišť na míčové hry a navazujících ploch.
za ZŠ Studentská
Realizace v případě získání dotace

2016-2019

Zpřístupnění hřiště u ZŠ Sokolovská
pro veřejnost

Zpřístupnění hřiště tak, aby ho ke sportovním
aktivitám mohla využívat i veřejnost.

Vytvoření plochy na zimní bruslení

Vytvoření zimního kluziště nástřikem na hřišti u
2. ZŠ (náměstí). Podmínkou jsou vhodné
klimatické podmínky.
2017

Úprava pláže u Jizery - 2. etapa

Dokončení úprav prostranství u Jizery: instalace
nových laviček a paravánu kolem toalet,
úprava převlékáren, vytvoření piknikových míst 2017

Zpřístupnění cesty, které propojí MH a
Hoškovice (z Dolců do Hoškovice a z
Zpřístupnění polních cest z Mnichova Hněvousice do Hoškovic). Podmínkou pro
Hradiště do Hoškovic
realizaci je dohoda s Družstvem Březina.

2017

Realizace vzdělávacího cyklu
(realizuje VISK)/Uhrazení příspěvku
pro úspěšné absolventy

Realizace vzdělávacího cyklu
(realizuje VISK)/Uhrazení příspěvku
pro úspěšné absolventy

20 000 Kč (roční
program)

Rozhodnutí o metodě sběru
informací/Získání a zpracování
informací/Případně iniciace
vzdělávacích aktivit na další období

Rozhodnutí o metodě sběru
informací/Získání a zpracování
informací/Případně iniciace
vzdělávacích aktivit na další období

Bez nároků na
rozpočet

Podání žádostí o dotaci - MŠMT, ČEZ
(2016)/Realizace v případě přiznání
dotace (2017-2019)
Realizace v případě získání dotace.
15 000 000 Kč
Dohoda se ZŠ/Nastavení a schválení
podmínek zpřístupnění
(2017)/Zpřísupnění pro veřejnost
Dohoda se ZŠ/Nastavení a schválení
nejpozději od r. 2018
podmínek zpřístupnění
Zatím neurčeno
Dohoda se ZŠ/Dohoda na technickém
řešení a organizačním
Dohoda se ZŠ/Dohoda na technickém zajištění/Realizace a provoz (pouze
řešení a organizačním
při vhodných klimatických
zajištění/Realizace a provoz
podmínkách)
Zatím neurčeno

Nákup vybavení/Instalace, realizace

Instalace nových laviček a paravánu
kolem toalet, úprava převlékáren,
vytvoření piknikových míst

200 000 Kč

Rozpočet 2017

Zdroje
financování

Věcná
odpovědnost

Výstupy

20 000 Kč

rozpočet města

Bína Jiří

podpořeni
3.1.6 Podpora mimoškolního a
úspěšní absolventi celoživotního vzdělávání

Šindelář Ondřej

přehled o
poptávce v oblasti
vzdělávání pro
3.1.6 Podpora mimoškolního a
dospělé
celoživotního vzdělávání

-

-

30 000 Kč

rozpočet města,
dotace MŠMT,
případně další dle
dotačních
příležitostí
IKH

zrekonstruované
venkovní
sportoviště

Opatření Strategického plánu

3.1.3 Vytvoření odpovídajících
materiálních předpokladů pro
kvalitnější vzdělávání

-

hřiště
zpřístupněné
Kulíková Martina veřejnosti

4.1.1 Budování a rekonstrukce
prostor pro sportovní aktivity

Běžné výdaje

rozpočet města

kluziště
zpřístupněné
Kulíková Martina veřejnosti

4.1.1 Budování a rekonstrukce
prostor pro sportovní aktivity

-

sponzorsky

Král Pavel,
Bičíková Jaroslava úpravená pláž

4.1.2 Zlepšení podmínek pro koupání
u řeky Jizery

Běžné výdaje

rozpočet města

Šindelář Ondřej ve
spolupráci s IKH a
OV Hoškovice
polní cesta

4.1.3 Propojení města s okolní
přírodou cestami a cyklostezkami

Běžné výdaje

rozpočet města

Šindelář Ondřej ve
spolupráci s IKH polní cesta

4.1.3 Propojení města s okolní
přírodou cestami a cyklostezkami

-

Jednání s Družstvem Březina o
neorání cest/Vytyčení
pozemků/Zajištění údržby/Dohoda se
soukromými vlastníky v Hoškovicích Zatím neurčeno
Upřesnění pozemků/Jednání s
vlastníky/Další kroky dle výsledků
jednání
Zatím neurčeno
Jednání s Družstvem Březina o
neorání cesty

Zatím neurčeno

Běžné výdaje

rozpočet města

Šindelář Ondřej ve
spolupráci s IKH polní cesta

4.1.3 Propojení města s okolní
přírodou cestami a cyklostezkami

Jednání s Družstvem
Březina/Technické úpravy/Přeznačení
Jednání s Povodím Labe/Jednání s
majiteli pozemků/Studie
proveditelnosti a prověření
trasy/Případně další kroky vedoucí k
realizaci

Jednání s Družstvem Březnina/Další
kroky dle výsledků jednání

Zatím neurčeno

Běžné výdaje

rozpočet města

Šindelář Ondřej ve
spolupráci s IKH polní cesta

4.1.3 Propojení města s okolní
přírodou cestami a cyklostezkami

-

-

Šindelář Ondřej ve nová cesta s
spolupráci s IKH lávkou

4.1.3 Propojení města s okolní
přírodou cestami a cyklostezkami

Řešení vlastnických vztahů a technicského
stavu mostu u Přestavlk s cílem nalezení řešení
pro jeho budoucí údržbu
2017

Analýza stavu vlastnitví/Odhad
nákladů na opravu/Jednání na
ŘSD/Právní rozbor (2017)/Další
postup dle výsledků jednání

Analýza stavu vlastnitví/Odhad
nákladů na opravu/Jednání na
ŘSD/Právní rozbor/Další postup dle
výsledků jednání

Rekonstrukce budovy Klubu s.r.o.

Budova KLUBu potřebuje kompletní
rekonstrukci, včetně vnitřních prostor.
Podmínkou je vydefinování budoucích funkcí a
náplně budovy a pro některé úpravy i získání
dotace.
2014 -2019

Vydefinování budoucí náplně a funkcí
budovy/Změna projektové
dokumentace/Žádost o
dotaci/Opatření proti
vlhkosti/Rekonstrukce střechy
(2017)/Fasáda, bezbariérový vstup,
vnitřní úpravy (2018-2019)

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v
Hoškovicích

Vybudování zázemí pro schůzky všech obyvatel
Hoškovic.
2016-2017

Po skončení výběrového řízení na
zhotovitele akce bude zahájena
realizace akce ( 2017).

2017-2018

Zpřístupnění cesty z Podolí do Kruhů Obnovení polní cesty spojující místní části

2017-2018

Úprava vedení cesty kolem
Přestavlckého statku

2017-2018

Změna vedení cesty kolem statku

Vytvoření cesty podél Jizery mezi
Vytvoření cesty, která propojí MH a Bakov nad
Mnichovo Hradištěm a Bakovem nad Jizerou - částečně po stávajících cestách,
Jizerou
dobudování lávky.
2017-2019

2

Co proběhne v roce 2017

Jednání s Družstvem Březina o
neorání cest/Vytyčení
pozemků/Zajištění údržby/Dohoda se
soukromými vlastníky v Hoškovicích
Upřesnění pozemků/Jednání s
vlastníky/Další kroky dle výsledků
jednání
Jednání s Družstvem Březina o
neorání cesty (2017)/Vytyčení
pozemků/Zajištění údržby (2018)

Zajištění průchodnosti krajiny kolem letiště pro
Zpřístupnění polní cesty kolem letiště pěší a cyklisty.
2017-2018

4

Milníky/jednotlivé kroky

Celkový
předpokládaný
rozpočet

Řešení vlastnictví mostu u Přestavlk
Zlepšit podmínky pro realizaci
kulturních a společenských aktivit

Jednání s Povodím Labe a na základě
zjištěných skutečností naplánování
dalších kroků.
Zatím neurčeno

Zatím neurčeno

Vydefinování budoucí náplně a funkcí
budovy/Změna projektové
dokumentace/Žádost o dotaci do
IROP/Opatření proti
vlhkosti/Rekonstrukce střechy (2017) 10 000 000 Kč
Kompletní rekonstrukce objektu tj.
nová elektroinstalace, vodovod,
kanalizace, socální zařízení, kuchyně,
společenský sál, nové výplně otvorů,
vnitřní dveře atd.
3 000 000 Kč

Běžné výdaje

3 500 000 Kč

220 000 000 Kč

rozpočet města

rozpočet města,
IROP

rozpočet města

IKH

rozhodnutí o
dalším postupu
4.1.4 Zachování spojení pro pěší a
ohledně
vlastnictví mostu cyklisty s Českým rájem

Bucharová Hana

zrekonstruovaná
budova

4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor
pro konání kulturních a
společenských akcí a nastavení
postupů pro sdílení prostor

Bucharová Hana

zrekonstruovaný
objekt

4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor
pro konání kulturních a
společenských akcí a nastavení
postupů pro sdílení prostor

Kó
dy

Projekt/aktivita

Rekonstrukce klubu Sychrovák

Podpora sdílení prostor v majetku
města a jejich multifunkční využití

Nastavení podmínek využití
Volnočasového centra po uplynutí
doby udržitelnosti

4

3

Zajištění vybavení pro venkovní
kulturní a společenské akce
Posílit komunitní život ve městě
Zavedení nástrojů vedoucích k
lepšímu informování o činnosti a
záměrech mezi městem a spolky

Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno,
podmínky atd.)

Další etapa rekonstrukce klubu - přístavba
sociálního zařízení
Snaha umožnit využití prostor ve městě pro
spolkové a společenské aktivity za předem
stanovených podmínek.

Zlepšení podmínek pro využívání
prostor zámku pro společenské
aktivity

Milníky/jednotlivé kroky

Co proběhne v roce 2017

2017

Výběrové řízení/Realizace

Výběrové řízení/Realizace

300 000 Kč

2017
V polovině roku 2017 vyprší udržitelnost
projektu, z kterého bylo Volnočasové centrum
obnoveno. Bude se hledat náplň a podmínky
fungování centra po vypršení doby
udržitelnosti.
2017

Nákup základního vybavení (stoly a lavice,
osvětlení, stany) a stanovení podmínek
využívání.

2017

Každoroční setkání se spolky - informování o
dotačním programu, kontaktní osobě pro
spolky, plánovaných akcích a dalších aktuálních
tématech.
průběžně
Vytvoření nového interaktivního kalendáře na
(novém) webu města. Kalendář bude
umožňovat administraci ze strany spolků a
organizátorů akcí. Jeho součástí bude rámcový
roční kalednář velkých akcí.

Nový interaktivní kalendář akcí na
webu města

Realizace Dotačního programu

Termín

Celkový
předpokládaný
rozpočet

2016-2017

Realizace druhého ročníku Dotačního
programu s cílem podpořit sportovní, kulturní a
společenský život v městě.
2016-2017
Prověření příkladů dobré praxe spolupráce s
NPÚ/Jednání se správci zámku Následné
jednání se správci zámku o možnosti využití
prostor zámku a zajištění prostupnosti zámecké
zahrady, konání svateb a spolupráce v
cestovním ruchu.
2016-2017
Organizace akcí (s propojením na ostatní
městské instituce, např. Městská policie, Klub) s
cílem zapojit seniory do aktivního života ve
městě.

Akce aktivizujících seniory

2017

Dohoda s provozovateli jednotlivých Dohoda s provozovateli jednotlivých
budov (školy, Klub, atd.)/Zpracování budov (školy, Klub, atd.)/Zpracování Bez nároků na
podmínek/Případně zveřejnění
podmínek/Případně zveřejnění
rozpočet

Návrh modelů provozu/Odsouhlasení Návrh modelů provozu/Odsouhlasení Bez nároků na
vybraného řešení/Realizace
vybraného řešení/Realizace
rozpočet

Rozpočet 2017

Zdroje
financování

Věcná
odpovědnost

Výstupy

800 000 Kč

rozpočet města

IKH

zrekonstruovaný
objekt

-

4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor
pro konání kulturních a
podmínky sdílení společenských akcí a nastavení
Kulíková Martina prostor
postupů pro sdílení prostor

-

podmínky
provozu
Volnočasového
Kulíková Martina centra

Bez nároků na
rozpočet

Bez nároků na
rozpočet

Výběr/Nákup/Vytvoření a schválení
podmínek

Výběr/Nákup/Vytvoření a schválení
podmínek

100 000 Kč

100 000 Kč

rozpočet města

Příprava setkání/Realizace
setkání/Zpracování výstupů

Příprava setkání/Realizace
setkání/Zpracování výstupů

Bez nároků na
rozpočet

Bez nároků na
rozpočet

-

Šindelář Ondřej

minimálně 1
setkání za rok

Šindelář Ondřej

fungující
4.3.2 Podpora činnosti a vzájemné
interaktivní
kalendář na webu spolupráce místních spolků,
města
zájmových organizací a iniciativ

Šindelář Ondřej

vyhlášení
Dotačního
programu

-

Lochman Ondřej

4.3.2 Podpora činnosti a vzájemné
schůzka se správci spolupráce místních spolků,
zámku
zájmových organizací a iniciativ

rozpočet města

4.3.3 Podpora volnočasových a
Kulíková Martina, minimálně 3 akce společenských akcí pro všechny
Bína Jiří
pro seniory
věkové skupiny občan

Zadání k naprogramování
(2016)/Realizace/Uvedení do provozu Realizace/Uvedení do provozu a
a propagace (2017)
propagace

V rámci služby za V rámci služby za
správu webu
správu webu
rozpočet města

Vyhodnocení fungování/Úpravy
podkladů pro další
ročník/Odsouhlasení ZM/Vyhlášení
programu (2016)/Představení
spolkům/Realizace jednotlivých
kol/Průběžná propagace (2017)

Představení spolkům/Realizace
jednotlivých kol/Průběžná propagace 2 150 000 Kč

2 150 000 Kč

Prověření příkladů dobré praxe
spolupráce s NPÚ (20162017)/Jednání se správci zámku/V
případě dohody zlepšení podmínek
(2017)

Prověření příkladů dobré praxe
spolupráce s NPÚ/Jednání se správci
zámku/V případě dohody zlepšení
Bez nároků na
podmínek
rozpočet

Bez nároků na
rozpočet

Dohoda s ostatními
institucemi/Návrh akcí/Realizace

Dohoda s ostatními
institucemi/Návrh akcí/Realizace

60 000 Kč

60 000 Kč

rozpočet města

Rešerše k provozu podobných druhů Rešerše k provozu podobných druhů V této fázi bez
zařízení v jiných městech/Návrh
zařízení v jiných městech/Návrh
nároků na
možných variant provozu
možných variant provozu
rozpočet

-

Kulíková Martina návrh provozu

Městské slavnosti

Zavedení nové tradice městských slavností,
které budou přitažlivé jak pro místní, tak pro
turisty.

Dohoda o podobě a termínu slavností
(2017)/Vytvoření programu/Zajištění
a realizace slavnosti vytvoření
Bude stanoven na V této fázi bez
programu, zajištění a každoroční
Dohoda o podobě a termínu slavností základě velikosti a nároků na
realizace (2018)
(2017)
charakteru akce rozpočet

rozpočet města,
sponzoři

Senohrábek Jiří

Reprezentativní kniha o městě

Sestavení redakční rady, stanovení autorského
týmu/Návrh a schválení struktury a
rozpočtu/Příprava textů a obrazové
dokumentace (2017)/Grafická příprava/Tisk
(2018)
2017-2018

Sestavení redakční rady, stanovení
autorského týmu/Návrh a schválení
struktury a rozpočtu/Příprava textů a
obrazové dokumentace
(2017)/Grafická příprava/Tisk (2018)

rozpočet města,
případně sponzoři Kulíková Martina kniha

2017-2018

4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor
pro konání kulturních a
společenských akcí a nastavení
postupů pro sdílení prostor

v majetku města
je zaevidováno
vybavení pro
venkovní kulturní 4.2.3 Podpora realizace kulturních a
Šindelář Ondřej, a společenské
společenských akcí pod otevřeným
Bičíková Jaroslava akce
nebem

V prostorách nově budovaného Komunitního
centra (Dům dětí) vznikne klub pro náctileté.
Podobné zařízení ve městě zatím nebylo. Bude
potřeba nalézt vhodný model pro jeho
provozování.
2017-2018

Nalezení modelu provozu Klubu pro
mládež/nízkoprahového klubu

Opatření Strategického plánu
4.2.1 Zajištění odpovídajících prostor
pro konání kulturních a
společenských akcí a nastavení
postupů pro sdílení prostor

Sestavení redakční rady, stanovení
autorského týmu/Návrh a schválení
struktury/Sestavení předpokládaného
rozpočtu/Příprava textů a obrazové
dokumentace (2017)

V této fázi bez
nároků na
rozpočet

Bude stanoven na
základě schválené
struktury a
rozsahu publikace 20 000 Kč

4.3.1 Zlepšení komunikace a
spolupráce města s místními spolky

4.3.2 Podpora činnosti a vzájemné
spolupráce místních spolků,
zájmových organizací a iniciativ

4.3.4 Vytváření podmínek pro vlastní
aktivitu mladých lidí a zapojování
mládeže do řešení veřejných
záležitostí

4.3.5 Posílení místní identity a
1 každoroční akce sounáležitosti lidí s městem

4.3.5 Posílení místní identity a
sounáležitosti lidí s městem

Kó
dy

5
5

1
2

Zdroje
financování

Výběr osobností/Výroba
desek/Umístění a odhalení

Výběr osobností/Výroba
desek/Umístění

25 000 Kč

25 000 Kč

rozpočet města

Vyhlášení/Propagace/Realizace

Vyhlášení/Propagace/Realizace

60 000 Kč

60 000 Kč

rozpočet města

120 000 Kč

rozpočet města,
kulturní akce za
dotace z Českoúčasti zástupců
německého fondu
budoucnosti
Kulíková Martina Erzhausenu

Termín

Milníky/jednotlivé kroky

Pamětní desky rodáků

Umístění pamětních desek vybraných rodáků

2017

Cena města

Realizace dalších ročníků Ceny města.

2017-2018

Akce k 20. výročí partnerství s
Erzhausenem

Partnerství s městem Erzhausen bude slavit v
roce 2017 dvacetileté výročí. Při této příležitosti
plánuje Erzhausen i Mnichovo Hradiště
uspořádat kulturní akci za účasti zástupců
partnerského měst.
2016-2017

Zapojení spolků a městských
organizací do spolupráce s
Chojnowem

Chojnow je novým partnerským městem a je
potřeba navázat osobní kontakty a naplánovat
společné akce.
2016-2017

Příprava programu akce/Zpracování
žádosti do Česko-německého fondu
budoucnosti (2016)/Účast na akci v
Erzhausenu/Realizace akce v
Mnichově Hradišti (2017)
Definovat vzájemné možnosti
spolupráce (přehled akcí, spolků,
organizací) (2016)/Dohodnout se na
harmonogramu spolupráce pro rok
2017/Realizace akcí, návštěv atd.
(2017)

Účast na akci v Erzhausenu/Realizace
akce v Mnichově Hradišti
180 000 Kč

Věcná
odpovědnost
Výstupy
Šindelář Ondřej ve
spolupráci s
Komisí
5 pamětních
letopiseckou
desek
udělené ceny
Šindelář Ondřej
města

Opatření Strategického plánu

4.3.5 Posílení místní identity a
sounáležitosti lidí s městem
4.3.5 Posílení místní identity a
sounáležitosti lidí s městem

4.3.6 Budování přínosné spolupráce s
městy v zahraničí

Dohoda na harmonogramu
spolupráce pro rok 2017/Realizace
akcí, návštěv atd. (2017)

30 000 Kč

30 000 Kč

rozpočet města

aktivní zapojení
minimálně 3
spolků do aktivit
Kulíková Martina spolupráce

Dokumentace k územnímu
rozhodnutí/Územní
řízení/Dokumentace ke stavebnímu
povolení/Stavební řízení

40 000 000 Kč

2 000 000 Kč

rozpočet města,
SFDI x IROP

Krůfa Miloš

revitalizované
náměstí

5.2.2 Revitalizace Masarykova
náměstí

250 000 Kč

rozpočet města,
dotace (MMR,
OPŽP, případně
další)

IKH

zrekonstruované
veřejné
prostranství
sídliště

5.2.3 Revitalizace jednotlivých
veřejných prostranství

Běžné výdaje

IKH, Kulíková
rozpočetm města Martina

revitalizované
návrší

5.2.3 Revitalizace jednotlivých
veřejných prostranství

4.3.6 Budování přínosné spolupráce s
městy v zahraničí

Klást důraz na koncepční a komplexní
přístup k revitalizaci a tvorbě města
Zlepšit kvalitu veřejných prostor

Revitalizace Masarykova náměstí

Kompletní rekonstrukce Masarykovo náměstí s
cílem vytvořit z něj hlavní reprezentativní a
pobytový veřejný prostor ve městě.
2015-2020

Rekonstrukce sídliště Jaselská

Rekonstrukce veřejných prostranství sídliště,
tzn. prostranství mezi ulicemi Jaselská, Čsl.
Armády a V Cestkách). Rekonstrukce se bude
týkat chodníků, ploch zeleně, mobiliáře, hřišť.
Bude řešit parkovací místa a kontejnerová
státní.

2016-2020

Spolupráce s děkanstvím na
revitalizaci kostelního návrší

Spolupráce při revitalizaci lokality (materiál),
pomoc s přípravou žádosti o dotaci.

2017-2018

Regulace reklamy ve veřejném
prostoru

3

Rozpočet 2017

Projekt/aktivita

Zavedení nástrojů ke snížení množství Série kroků, jejichž cílem je přispět k větší
čistotě veřejných prostranství. Následné
psích exkrementů ve veřejném
prostoru
vyhodnocení.

5

Co proběhne v roce 2017

Celkový
předpokládaný
rozpočet

Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno,
podmínky atd.)

Iniciace a podpora dobrovolnických
akcí
Zlepšit stav zanedbaných areálů a
budov

Rekonstrukce prostor staré radnice

2017-2018

Zkvalitnění veřejných prostranství v centru
města a regulace reklam dostupnými nástroji,
případně vytvořením nových
2017-2018
Iniciace a podpora na dobrovolnictví a
participaci založených akcí vedoucích ke
zlepšení veřejných prostranství, dobrovolnictví,
zájmu lidí o město - např. úprava pláže u Jizery,
opravy náhrobků na hřbitově, spojení
dobrovolníků z INEXU a místních, práce na
kostelním návrší, větší podpora akce Ukliďme
svět atp.
2017

Rekonstrukce vchodu (vstup, dveře) a zádveří
radnice, postupná rekonstrukce vnitřních částí
radnice.
2016 - 2018

Konzultace s veřejností/Příprava
zadání pro architektonickou soutěž
(2015)/Architektonická
soutěž/Zpracování územní studie
(2016)/Zpracování projektové
dokumentace 2017-2018/Realizace
(druhá polovina r. 2018 - 2020)
Výběr architekta,
projektanta/Konzultace s
veřejností/Zpracování studie a
návazně zpracování projektové
dokumentace/Žádost o dotaci
(2017)/Realizace rozdělená do
několika etap, postupná rekostrukce
(2018-2020)

Výběr architekta,
projektanta/konzultace s veřejností/
zpracování studie a návazně
zpracování projektové dokumentace/
dle možností podání žádosti o dotaci 10 000 000 Kč
Spolupráce při revitalizaci lokality
(materiál), pomoc s přípravou žádosti
o dotaci.
Běžné výdaje

Zjištění potřeb ohledně rozmístění
košů s pytlíky a realizace/Diskuze o
umístění umístění psího
parku/Osvěta a informovanost (web,
Kamelot, facebook)/Posílení úklidu ve
vybraných lokalitách/Důslednější
vymáhání vyhlášky OZV 2/2015
(2017)/V případě potvrzené potřeby
vytvoření psího parku (2018)

Zjištění potřeb ohledně rozmístění
košů s pytlíky a realizace/Diskuze o
umístění umístění psího
parku/Osvěta a informovanost (web,
Kamelot, facebook)/Posílení úklidu ve
vybraných lokalitách/Důslednější
vymáhání vyhlášky OZV 2/2015
zatím neurčeno

Návrh postupu/Výběr či vytvoření
vhodných nástrojů regulace/Uvedení
nástrojů do praxe (2018, případně
dříve)

Návrh postupu/Výběr či vytvoření
vhodných nástrojů regulace/Uvedení
Zatím bez nároků
nástrojů do praxe (2018, případně
dříve)
na rozpočet

Plán akcí/Personální a materiální
zajištění/Propagace/Realizace

Plán akcí/Definování potřebných
úprav/Personální a materiální
zajištění/Propagace/Realizace

40 000 Kč

V roce 2017 budou vyměněny vstupní
dveře do objektu, zrekonstruováno
bude i zádveří starého vchodu do
budovy včetně vestibulu radnice.
4 000 000 Kč

Běžné výdaje

rozpočet města

IKH, Kulíková
Martina

rozmístěné koše
na psí
exkrementy,
vybudovaný park
pro psy (v případě
potvrzení
5.2.4 Zajištění čistoty veřejných
potřeby)
prostranství
odstranění
nepovolené
reklamy, snížení
vizuálního smogu
v centru města
5.2.5 Snižování „vizuálního smogu“

-

-

Chuchlík Jakub

40 000 Kč

rozpočet města,
případně grant

realizace 3
dobrovolnických
Kulíková Martina akcí

5.2.6 Motivační projekty pro zapojení
občanů do péče o veřejná
prostranství a zeleň

rozpočet města

rekonstruované
prostory staré
radnice

5.3.1 Rekonstrukce městských budov
v centru města

1 800 000 Kč

Bucharová Hana

Kó
dy

5

4

6

1

6

2

Projekt/aktivita

Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno,
podmínky atd.)

Termín

Oprava fasády budovy staré radnice

Opravy fasády radnice včetně restaurování
prvků plastické výzdoby a sgrafit dle
restaurátorského průzkumu

2016-2019

Motivace majitelů k opravám domů v Realizace dalšího ročníku dotací pro nepamátky
památkové zóně
v MPZ a motivace majitelů domů k opravám
2017
Iniciovat osobní schůzky s vlastníky
"Benešovky", prostoru "podloubí" a
prostranství na rohu náměstí/ulice Víta
Komunikace s majiteli zanedbaných Nejedlého s cílem zasadit se o řešení
budov a areálů
budoucího využití
2017
Schůzky s majiteli na téma využití a žádoucí
Jednání k využití areálu LIAZ
funkce areálu
2017
Zkvalitnit veřejnou zeleň a zvýšit její
funkčnost

Rekonstrukce lesoparku
Zvýšit stabilitu vodního režimu v
krajině
Zlepšit systém odpadového
hospodářství

Vybudování podzemních
kontejnerových stání

Drobné úpravy stávajících
kontejnerových stání
Systém vážení odpadu

6

6

3

Informování občanů o systému
odpadového hospodářství
Zajistit účinný odvod a čištění
odpadních a srážkových vod

4

Oprava dešťové kanalizace ul. Na
Návsi
Snížit zátěž ze znečištění ovzduší a
hluku z dopravy v centru města

Obnova cest, oprava schodů, vybudování
vyhlídkového místa, instalace mobiliáře
(lavičky, koše, infopanely, ukazatele atd.),
případně osvětlení části parku.

Vybudování podzemních kontejnerových
stáních ve vybraných lokalitách. Podmínkou je
přiznání dotace (rozhodnutí bude dubenkvěten 2017)
2016-2017

Kultivace kontejnerových stání - ohrazení
kontejnerů, zpevnění ploch pod kontejnery,
případně rozšíření a dodání nových kontejnerů. 2017-2018
Zavedení systému čipování popelnic a vážení
komunálního odpadu.
2016-2017
Kampaň zaměřená na informování o vážení
odpadu, třídění a dobách svozu. Podmínkou je
zavedení ystému vážení odpadu.
2017

Příprava dokumentace 2017, realizace 2019

Omezení vjezdu kamionové tranzitní Pokusit se v mezích možností snížit průjezd
dopravy do centa města
kamionové dopravy městem

Omezení rychlosti na silnici 286/II u
čerpací stanice KM Prona

2016-2018

Zpomalení rychlosti na 70/50 km v hodině a
zvýšení bezpečnosti

Celkový
předpokládaný
rozpočet

Rozpočet 2017

Zdroje
financování

Věcná
odpovědnost

Výstupy

Opatření Strategického plánu

8 100 000 Kč

3 500 000 Kč

MK, rozpočet
města

Sieber Zdeněk

opravená fasáda
radnice

5.3.1 Rekonstrukce městských budov
v centru města

300 000 Kč

rozpočet města

VŽP, Lochman
Ondřej

vyhlášený dotační
program,
5.3.2 Motivace soukromých majitelů
informování
budov k údržbě

-

-

Lochman Ondřej

-

-

Lochman Ondřej

5.3.3 Revitalizace nevyužívaných
jednání s majiteli areálů a zanedbaných ploch
5.3.4 Zlepšení stavu a ovlivnění využití
jednání s majiteli areálu bývalého LIAZu

1 400 000 Kč

MZe, rozpočet
města

Krůfa Miloš

zrekonstruované 5.4.2 Revitalizace vybraných
cesty v lesoparku, parkových ploch a ploch zeleně,
doplněný mobiliář revitalizace a výsadba liniové zeleně

50 000 Kč

OPŽP, rozpočet
města

Krůfa Miloš

podzemní
kontejnerová
stání

6.2.1 Posílení, údržba a kultivace
sběrných míst a míst ukládání
směsného komunálního odpadu

Stránská Dana

úpravy
kontejnerových
stání
zaveden systém
vážení odpadu

6.2.1 Posílení, údržba a kultivace
sběrných míst a míst ukládání
směsného komunálního odpadu
6.2.2 Funkční systém separace
odpadů

IKH, Kulíková
Martina

informační
kampaň

6.2.2 Funkční systém separace
odpadů

6.3.1 Dobudování systému nakládání
s odpadními vodami

6.4.1 Omezení kamionové a tranzitní
automobilové dopravy ve městě

Milníky/jednotlivé kroky
Podklady pro
VŘ(2016)/VŘ(2017)/Žádost o
dotaci(2017-2018)/Realizace etapově
(2017-2019)
Vyhlášení programu
dotací/Propagace - články, příklady
dobré praxe/Osobní schůzky s
majiteli

Co proběhne v roce 2017

Iniciace schůzek/Jednání/Návrh
dalšího postupu
Iniciace schůzek/Jednání/Návrh
dalšího postupu

Iniciace schůzek/Jednání/Návrh
dalšího postupu
Iniciace schůzek/Jednání/Návrh
dalšího postupu

Bez nároků na
rozpočet
Bez nároků na
rozpočet

Konzultace se veřejností/Projektová
dokumentace na 1. etapu/Žádost o
dotaci na MZe/Realizace 1.
etapy/Projektová dokumentace 2.
etapa/Žádost o dotaci na
MZe/Realizace 2. etapy

Realizace 1. etapy/Projektová
dokumentace 2. etapy/Žádost o
dotaci na 2. etapu

3 000 000 Kč

Projektová dokumentace/Žádost o
dotaci (2016)/Realizace v případě
přiznání dotace (2017)

Realizace v případě přiznání dotace 6 míst
6 000 000 Kč

Příprava návrhu úprav (v souvislosti s
výsledky žádosti dotace na podzemní
kontejnery)/Sestavení rozpočtu
(2017)/Realizace (2018)

Příprava návrhu úprav (v souvislosti s
výsledky žádosti dotace na podzemní
kontejnery)/Sestavení
rozpočtu/Realizace části (2017)
Zatím neurčeno

Dle výsledků jednání s dodavatelem

Dle výsledků jednání s dodavatelem

Výběr médií a nástrojů/Realizace
kampaně.

Výběr médií a nástrojů/Realizace
kampaně.

VŘ, I. etapa realizace (severní a jižní
strana)
Vyhlášení programu
dotací/Propagace - články, příklady
dobré praxe/Osobní schůzky s
majiteli

300 000 Kč

Zatím bez nároků
na rozpočet

50 000 Kč

-

rozpočet města

rozpočet města

Stránská Dana

50 000 Kč

rozpočet města

IKH

rekonstruovaná
dešťová
kanalizace

2017-2018

Konkretizace kroků starostou/Jednání
s krajem o omezení vjezdu vozidel
Konkretizace kroků starostou/Jednání
nad 12 tun/Dle výsledků jednání
s krajem o omezení vjezdu vozidel
Bez nároků na
realizace omezení
nad 12 tun
rozpočet

-

-

Lochman Ondřej

značky omezující
vjezd

2017-2018

Vytvoření statistiky o nehodovosti
(zdroj Dopravní inspektorát)/Jednání
s Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje o snížení
rychlosti/Jednání na Středočeském
kraji a Ředitelství silnic a dálnic o
vybudování kruhového objezdu.

-

-

Lochman Ondřej

6.4.2 Zpomalení rychlosti provozu ve
omezení rychlosti městě

-

-

Kožený Petr

realizovaná
měření

2017-2019

Dokumentace/Schvalování/Realizace DSP, SP, VŘ

Kontrola rychlosti na problematických Měření rychlosti na vybraných problematických
místech ve městě
místech ve městě
2017

3 900 000 Kč

Vytvoření statistiky o nehodovosti
(zdroj Dopravní inspektorát)/Jednání
s Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje o snížení
rychlosti/Jednání na Středočeském
kraji a Ředitelství silnic a dálnic o
Bez nároků na
vybudování kruhového objezdu.
rozpočet
V rámci výkonu
Výběr a schválení
Výběr a schválení
práce Městské
míst/Měření/Informování veřejnosti míst/Měření/Informování veřejnosti policie

6.4.2 Zpomalení rychlosti provozu ve
městě

Kó
dy

6

Projekt/aktivita

5

Stabilní radary na komunikaci 610/II
(zjištění podmínek)
Zlepšit péči o krajinu

Odbahnění a oprava rybníka
Přestavlky

7

7

1

2

Revitalizace rybníku Na Obci v
Hoškovicích
Zajistit přístup obyvatel k
inženýrským sítím

Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno,
podmínky atd.)

7

3

Autobusová zastávka Veselá
Vybudovat fungující model parkování
na území města
Zlepšení navigace na odstavné
parkovací plochy

Bude stanoveno
na základě
zjišťování v roce
2017, zatím bez
nároků na
rozpočet.

Oprava hráze, břehů, výpustě, odbahnění,
úpravy dřevin

2015-2017

Zpracování projektové dokumentace
(2015)/Získání dotace (2016)/Výběr
dodavatele, Realizace (2017)
Realizace

2016-2017

Projektová dokumentace
(2016)/Povolení a realizace (2017)

2015-2017

Projektová dokumentace (20152016)/Stavební povolení, Výběrové
řízení na dodavatele(2016)/Realizace
(2017)
Realizace

2017

Přepracování projektu rekonstrukce průtahu s
řešením celého uličního profilu - ve prospěch
pěších, cyklistů a zeleně; včetně autobusových
zastávek. Výběrové řízení na zpracování
projektové dokumentace (leden 2017) ,
projednání s krajem. Realizace bude záviset na
zdrojích financování kraje.
2017-2018

Rekonstrukce komunikace Přestavlcká reaguje
na zvýšení provozu v ulici v souvislosti s
rozšiřováním provozu společnosti Prosfar i s
činností ZD Březina. Dojde k oddělení provozu
pro motorovou a cyklistickou dopravu od
provozu pěších. Dojde k těmto úpravám:
rozšíření silnice, odvodnění, dobudování
chodníku a místa pro přecházení, úprava
Přestavlcká ulice
veřejného osvětlení.
Znak města na kruhovém objezdu ve Umístění znaku na kruhovém objezdu ve Víta
Víta Nejedlého
Nejedlého
Dokončení rekonstrukce Jiráskovy ulice přechod před Úřadem práce, organizace
parkování (vodorovné dopravní značení),
Jiráskova - II. etapa
piktogramy pro cyklodopravu, odvodnění.
Jednání dopravcem Arriva na témata vzešlá s
debat s občany (mj. vytíženost busů, posílení
nízkopodlažních spojů, přímý spoj do bazénu v
Zefektivnění autobusové dopravy
Mladé Boleslavi)

Výstavba dopravního terminálu

Zpracovat podklady k dalšímu
rozhodování: Zjištění technických
požadavků/Zjištění finančních
nároků/Vyhodnocení zkušeností z
jiných měst/Vyhodnocení srovnání
stabilních a mobilních radarů.

Město zvažuje možnost zavedení stabilních
radarů na 610/II. Prvním krokem bude zjištění
podmínek a na základě výsledku bude případně
přistoupeno k dalším krokům.
2017

Výstavba vodovodu - Lhotice a Dobrá
Voda
Vybudování vodovodu v místních částech
Vybudování optické sítě mezi
náměstím a ZŠ Studenstká
Propojení budov města optickou sítí
Zlepšit dopravní obslužnost a stav
komunikací

Revize krajského projektu na
rekonstrukci II/610

Co proběhne v roce 2017

Milníky/jednotlivé kroky
Zpracovat podklady k dalšímu
rozhodování: Zjištění technických
požadavků/Zjištění finančních
nároků/Vyhodnocení zkušeností z
jiných měst/Vyhodnocení srovnání
stabilních a mobilních radarů. Na
základě zjištěných skutečností
postupovat dále.

Vybudování výpustního zařízení rybníku

Termín

Celkový
předpokládaný
rozpočet

Povolení a realizace

Realizace

Výběrové řízení na zpracování
projektové dokumentace/Zpracování
projektové dokumentace/Projednání
s krajem (2017). Realizace bude
záviset na zdrojích financování kraje.

Věcná
odpovědnost

Výstupy

Opatření Strategického plánu

Kožený Petr

podklady pro
hodnocení
zavedení radarů

6.4.2 Zpomalení rychlosti provozu ve
městě

-

2 100 000 Kč

1 200 000 Kč

Mze, rozpočet
města

Krůfa Miloš

rekonstruovaný
rybník

140 000 Kč

100 000 Kč

rozpočet města

Král Pavel

revitalizovaný
rybník

6.5.1 Obnova a zakládání krajinných
prvků a prvků ÚSES, zvyšování
biodiverzity
6.5.1 Obnova a zakládání krajinných
prvků a prvků ÚSES, zvyšování
biodiverzity

20 000 000 Kč

15 000 000 Kč

Mze, rozpočet
města

Krůfa Miloš

300 000 Kč

300 000 Kč

rozpočet města

IKH

vodovod
vybudovaná
optická síť

7.1.1 Zajištění zásobování pitnou
vodou ve vybraných místních částech
7.2.1 Propojení městského úřadu a
veřejných budov optickou sítí

500 000 Kč

rozpočet města

IKH

projektová
dokumentace

7.2.1 Revitalizace komunikace II/610
jako městského bulváru

7.2.2 Rekonstrukce dopravních
komunikací v majetku města
7.2.2 Rekonstrukce dopravních
komunikací v majetku města

Výběrové řízení na zpracování
projektové dokumentace/Zpracování
projektové dokumentace/Projednání
s krajem (2017). Realizace bude
záviset na zdrojích financování kraje. 60000 00

2016-2017

2017

Aktualizace projektové
dokumentace/Povolení/Realizace

Aktualizace projektové
dokumentace/Povolení/Realizace

400 000 Kč

2016-2017

Jednání/Vyhodnocení
výstupů/Případné další kroky na
záladě jednání

Jednání/Vyhodnocení
výstupů/Případné další kroky na
záladě jednání

Bez nároků na
rozpočet

Projektová dokumentace + Územní
rozhodnutí a stavební povolení, VŘ,
Realizace

5 000 000 Kč

4 700 000 Kč

Středočeský kraj,
Prosfar, ZD
Březina, rozpočet
města
Krůfa Miloš

Realizace

300 000 Kč

300 000 Kč

rozpočet města

Krůfa Miloš

rekonstruovaná
komunikace
osazený znak
města

400 000 Kč

rozpočet města

Král Pavel

rekonstruovaná
komunikace

7.2.2 Rekonstrukce dopravních
komunikací v majetku města

jednání

7.2.3 Zvyšování dostupnosti a úrovně
cestování hromadnou veřejnou
dopravou

Vybudování autobusové zastávky ve Veselé. Již
zpracován projekt.
2017

Vytvoření zadání a výběr zpracovatele Vytvoření zadání a výběr zpracovatele
studie a projektové dokumentace
studie a projektové dokumentace
(2016)/Zpracování projektové
(2016)/Zpracování projektové
dokumentace/Územní rozhodnutí a dokumentace/Územní rozhodnutí a
stavební povolení/Výkupy/Žádost o stavební povolení/Výkupy/Žádost o
dotaci (2017)/Realizace (2018-2019). dotaci
15 000 000 Kč
Vybudování zastávky podle
zpracovného projektu svépomocí
(případně řešení levnější varianty
Vybudování zastávky podle
pokud by to bylo bez svépomoci)
zpracovného projektu svépomocí
80 000 Kč

Zlepšit informovanost o parkovištích ve městě na webu, v mapách (v případě tisku nových
map).
2017

Vytvoření informační sekce na webu Vytvoření informační sekce na webu Bez nároků na
města
města
rozpočet

Výstavba integrovaného dopravního terminálu
u vlakového nádraží
2016-2019

Zdroje
financování

-

Studie proveditelnosti, získání dotace
od Středočeského kraje
(2016)/Příprava - PD, ÚR, SP (20162017)/VŘ(2017)/Realizace (2017)
Výběrové řízení na dodavatele
(2016)/Realizace /2017)

2016-2017

Rozpočet 2017

-

-

Šindelář Ondřej

500 000 Kč

IROP, rozpočet
města

IKH

7.2.4 Vybudování společného
koncového terminálu vlak-bus

80 000 Kč

rozpočet města

IKH ve spolupráci
s osadním
autobusová
výborem
zastávka

7.2.3 Zvyšování dostupnosti a úrovně
cestování hromadnou veřejnou
dopravou

-

-

Šindelář Ondřej

informace na
webu města

7.3.1 Nastavení systému parkování
v centrální části města

Kó
dy

Projekt/aktivita

8

Vytvářet podmínky pro pěší pohyb a
zvýšit jeho podíl na místní dopravě

1

9

1

2017-2018

Dozor na přechodech v místech
pohybu dětí

Zajištění dozoru na frekventovaných
přechodech v ranních hodinách.

2016-2017

Chodník Dneboh

Vybudování chodníku - dokončení.

2016-2017

Stanovit trasy/Zažádat o jejich
schválení na výboru/Žádat o
prostředky na jednotlivé projekty.
Pokračovat v nastaveném režimu s
využitím asistentů prevence
kriminality
PD/UR+SP/VŘ/výstavba/dokončení
terénních úprav

2016-2017

Zpracování projektové
dokumentace/Výběrové řízení na
dodavatele/Žádost o dotaci
(2016)/Realizace v případě přidělení
dotace (2017)

Rekonstrukce chodníku, bezbariérové úpravy,
místa pro přecházení.

Co proběhne v roce 2017

Stanovit trasy/Zažádat o jejich
schválení
Pokračovat v nastaveném režimu s
využitím asistentů prevence
kriminality

Celkový
předpokládaný
rozpočet

zatím neurčeno

Zdroje
financování

-

Výstupy

Opatření Strategického plánu

rozpočet města,
dle dotačních
monžostí

IKH

opatření
odstraňující
bariéry

8.1.1 Odstraňování bariér a
zlepšování pěší prostupnosti města i
jeho okolí

dotace Úřadu
práce

Kožený Petr

rozpočet města

Krůfa Miloš

dozor na
přechodech
vybudování
chodníku

8.1.2 Zvyšování bezpečí chodců
8.1.3 Zlepšování technického stavu
infrastruktury pro pěší

2 500 000 Kč

Realizace v případě přidělení dotace
(2017)

11 000 000 Kč
(jedná se o
celkový rozpočet
úprav chodníků v
ul. 5. května a v ul. 30.000 Kč vč ul.
Jana Švermy)
Jana Švermy

IROP, rozpočet
města

Krůfa Miloš

rekonstrukce
chodníku

8.1.3 Zlepšování technického stavu
infrastruktury pro pěší

11 000 000 Kč
(jedná se o
celkový rozpočet
úprav chodníků v
ul. 5. května a v ul.
Jana Švermy)

IROP, rozpočet
města

Krůfa Miloš

rekonstrukce
chodníku

8.1.3 Zlepšování technického stavu
infrastruktury pro pěší

220 000 Kč

rozpočet města,
gran Škoda

Král Pavel

vybudování
chodníku

8.1.3 Zlepšování technického stavu
infrastruktury pro pěší

90 000 Kč

SFDI, rozpočet
města

Krůfa Miloš

vybudování
chodníku

8.1.3 Zlepšování technického stavu
infrastruktury pro pěší

30 000 000 Kč

400 000 Kč

SFDI, případně
IROP, rozpočet
města

200 000 Kč

200 000 Kč
viz rozpočet
města Výkupy
pozemků
viz rozpočet
města Výkupy
pozemků

Rekonstrukce chodníku, bezbariérové úpravy,
místa pro přecházení.

2016-2017

Chodník Na Kamenci - Na Salabce

Dokončení chodníku v křižovatce ulic.

2015-2017

2015-2018

Zpracování projektové
dokumentace(20152017)/Vypořádání pozemků/Územní
rozhodnutí, stavební povolení (20152017)/Podání žádosti o dotaci do
SFDI (2018)/Realizace v případě
poskytnutí dotace (2018).
ÚR, DSP, SP, příprava žádosti o dotaci 1 000 000 Kč

Vybudování cyklostezky, která propojí
Mnichovo Hradiště s Lhoticemi pomocí lávky
přes dálnici.

2016-2020

Dopracování studie proveditelnosti/
Projektová dokumentace/Stavební
povolení/Žádost do SFDI, případně
IROP (2017)/V případě dotace
realizace v dalších letech.

Dokončení územního plánu
Vykoupení a scelení pozemků mezi
povodňovou hrází a fotbalovým
hřištěm

Dokončení nového územního plánu.

2017-2018

Postupný výkup pozemků s cílem vytvoření
plochy určené pro zeleň/rekreaci.

2017-2018

Výkup pozemků pod sportovním
hřištěm v Olšině

Postupný výkup pozemků s cílem vytvořit
plochu pro společenský život v majetku města. 2017-2018
V tuto chvíli je zpracovaný seznam pozemků
pod komunikacemi, které je potřeba vykoupit.
Dalším krokem bude jeho prioritizace a
postupný výkup.
2017-2019

250 000 Kč

150 000 Kč

Věcná
odpovědnost

dokončení, terénní úpravy

Chodník v ul. Jana Švermy

Vybudování chodníku a dořešení uličního
prostoru.

Rozpočet 2017

mzdové náklady

Zpracování projektové
dokumentace/Výběrové řízení na
dodavatele/Žádost o dotaci
(2016)/Realizace v případě přidělení Realizace v případě přidělení dotace
dotace (2017)
(2017)
PD(2015-2016)/
ÚR+SP(2016)/VŘ(2016)/realizace/201
7)
realizace

Vytvářet podmínky pro cyklodopravu
a zvýšit její podíl na místní dopravě

Cyklostezka Mnichovo Hradiště –
Lhotice
Podpořit udržitelný územní rozvoj

Výkup pozemků pod komunikacemi

Výkup pozemků u parkovacích ploch
pod Drábskými světničkami
Postupný výkup 2017-2019

10 1

Milníky/jednotlivé kroky

Na základě zpracovaného generelu stanovit
trasy, zažádat o jejich schválení na výboru,
žádat na jednotlivé projekty.

Chodník v ul. Lhotická (Veselá)

2

Termín

Realizace opatření generelu
bezbariérovosti

Chodník v ul. 5. května

8

Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno,
podmínky atd.)

Dopracování studie proveditelnosti/
Projektová dokumentace/Stavební
povolení/Žádost do SFDI, případně
IROP

Postupný výkup

Postupný výkup

Postupný výkup

Postupný výkup

Prioritizace seznamu pozemků pod
komunikacemi/Postupný výkup

Prioritizace seznamu pozemků pod
komunikacemi/Postupný výkup

2017-2019

Postupný výkup

Postupný výkup

viz rozpočet
města Výkupy
pozemků
viz rozpočet
města Výkupy
pozemků

8.2.1 Zavádění dopravních opatření a
budování dopravní infrastruktury ve
prospěch rozvoje cyklodopravy

IKH

rozpočet města

IKH

rozpočet města

IKH

schválený územní
plán
9.1 Podpořit udržitelný územní rozvoj
9.1.5 Získávání strategických
pozemky v
pozemků pro zajištění kritických
majetku města
funkcí a priorit města
9.1.5 Získávání strategických
pozemky v
pozemků pro zajištění kritických
majetku města
funkcí a priorit města

rozpočet města

IKH

pozemky v
majetku města

rozpočet města

IKH

rozpočet města

pozemky v
majetku města
společné
stanovisko,
realizované
jednání

9.1.5 Získávání strategických
pozemků pro zajištění kritických
funkcí a priorit města
9.1.5 Získávání strategických
pozemků pro zajištění kritických
funkcí a priorit města

Definování zájmu vedení města v
rozvoji letiště
Rozvíjet podmínky pro udržitelný
hospodářský rozvoj města
Oslovení firem s nabídkou spolupráce
při rozvoji města

Shoda v rámci vedení města na směr rozvoje
letiště, jednání s majiteli letiště.

2017-2018

Vydefinování zájmů města/Jednání s
majiteli letiště
Vydefinování zájmů města

Bez nároků na
rozpočet

-

-

Lochman Ondřej

9.1.6 Zasadit se o sladění plánů na
rozvoj letiště se zájmy města

Město vyvine úsilí při získávání podpory ve
městě působících firem

2017

Příprava agendy k
jednání/Schůzky/Vyhodnocení

Příprava agendy k
jednání/Schůzky/Vyhodnocení

Bez nároků na
rozpočet

-

-

Kulíková Martina 3 oslovené firmy

10.1.2 Zapojení podnikatelů do
rozvoje města

Prezentace sponzorů a
podporovatelů města

Informace o podpoře města firmami formou
článků, sekce na webu, děkovných certifikátů

2017

Vytvoření sekce na webu/Vytvoření
děkovných certifikátů/Články

Vytvoření sekce na webu/Vytvoření
děkovných certifikátů/Články

Bez nároků na
rozpočet

-

-

sekce na webu,
Kulíková Martina certifikát

10.1.2 Zapojení podnikatelů do
rozvoje města

Kó
dy

10 2
11 1

Projekt/aktivita

Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno,
podmínky atd.)

Jednání s majiteli ploch v průmyslové Jednání s majiteli v průmyslových zonách
zóně
ohledně rozvoje města
Podporovat nabídku služeb a
obchodů
Zefektivnit využití potenciálu pro
rozvoj cestovního ruchu

Termín

2017

Vytvoření uvítacích infocedulí při vstupech do
města (předpoklad: V. Nejedlého, Turnovská,
Jiráskova, Budovcova, Klášterská), infocedule o
Uvítací cedule na vjezdech do města monitorování města kamerami
2017

Vybudování naučné stezky městem

Kulturně-historická naučná stezka, která
provede návštěvníka městem od vlakového
nádraží až k zámku

2017-2019

Propagace regionálních webů s cílem zařadit
Mnichovohradišťsko do širšího kontextu a
Propagace webů
provázat nabídku místa s nabídkou okolních
Mladoboleslavsko.eu a Cesky-raj.info destinací.

2017

Zapojení poskytovatelů služeb v CR
do RegionCard Český Ráj

2017

Motivace místních subjektů v CR k zapojení se
do slevové karty.
Motivace místních subjektů v CR k zapojení se
Vytvoření platformy subjektů činných do práce v Komisi cestovního ruchu v oblasti cestovního ruchu
poradního organu rady města.

Dotisk vybraných propagačních materiálů
Dotisk propagačních materiálů města města ("modrá brožura", DL leták)

Zahájení turistické sezóny (akce)

Zavedení tradice akce, kterou se bude
zahajovat turistická sezóna
Mnichovohradišťska.

2017

12 1

12 2

Zpřístupnění hrobky J. Švermy, galerie ZUŠ a
kostelní věže, zajištění jejich návštěvnického
provozu a propagace během letních měsíců

Návrh obsahu a podoby
cedulí/Výroba/Instalace (2017)
Projednání a schválení záměru
vybudovat naučnou stezku
městem/Přípravné práce - návrh
podoby, textů, grafiky
(2017)/Realizace (2018-2019)
Umístění odkazů na webu
města/Propagace na facebooku
města/Informace v
Kamelotu/Propagace v infocentru
(2017)
Oslovení místních subjektů v CR a
představení karty/Pomoc s
komunikací se Sdružením Český Ráj
(2017)
Vytipování místních
subjektů/Oslovení a představení
činnosti komise

Návrh obsahu a podoby
cedulí/Výroba/Instalace (2017)

130 000 Kč

130 000 Kč

rozpočet města

IKH ve spolupráci
s Komisí pro
uvítací cedule na
cestovní ruch
5 místech

11.1.1 Rozvoj městem spravované
infrastruktury a zajištění personálních
kapacit pro řízení cestovního ruchu

50 000 Kč

rozpočet města,
dotace MMR,
Středočeský kraj

Kulíková Martina
ve spolupráci s
Komisí pro
naučná stezka
cestovní ruch
městem

11.1.2 Budování místních výletních
tras (turistických a naučných stezek)

Projednání a schválení záměru
vybudovat naučnou stezku
městem/Přípravné práce - návrh
podoby, textů, grafiky
Umístění odkazů na webu
města/Propagace na facebooku
města/Informace v
Kamelotu/Propagace v infocentru
Oslovení místních subjektů v CR a
představení karty/Pomoc s
komunikací se Sdružením Český Ráj
(2017)
Vytipování místních
subjektů/Oslovení a představení
činnosti komise

Bez nároků na
rozpočet

-

-

Senohrábek Jiří

odkazy na weby v
uvedených
informačních
11.1.3 Podpora spolupráce subjektů
kanálech
v cestovnímu ruchu

Bez nároků na
rozpočet

-

-

Senohrábek Jiří

minimálně 3
11.1.3 Podpora spolupráce subjektů
oslovené subjekty v cestovnímu ruchu

Bez nároků na
rozpočet

-

-

Šindelář Ondřej

minimálně 3
11.1.3 Podpora spolupráce subjektů
oslovené subjekty v cestovnímu ruchu

Šindelář Ondřej

propagační
materiály

11.1.4 Tvorba produktů cestovního
ruchu s využitím
místního/regionálního
potenciálu/tradic a jejich marketing

1 společenská
akce

11.1.4 Tvorba produktů cestovního
ruchu s využitím
místního/regionálního
potenciálu/tradic a jejich marketing

Zpřístupnění objektů (dohoda o jejich
otevření, zajištění průvodcovských
služeb)/Propagace turistického
produktu
50 000 Kč

2016-2029

Výběr dodavatele/Tisk

Zatím neurčeno

Zpřístupnění objektů (dohoda o jejich
otevření, zajištění průvodcovských
služeb)/Propagace turistického
produktu

Zavedení metody EPC - řízení a provozování
energetického hospodářství s úsporami

jednání

10.1.3 Ovlivňování využití
průmyslových ploch ve prospěch
udržitelného rozvoje (tzn. tvorby
pracovních míst, nezatěžování města
dopravou a neekologickými provozy)

Lochman Ondřej

Úprava hrobky/Vytvoření
infotabule/Projekce filmu

2017

Opatření Strategického plánu

-

Úprava hrobky/Vytvoření
infotabule/Projekce filmu

Poslední etapa zateplení budovy - půda, nová
střešní konstrukce šatny, sklep

Výstupy

-

Debata o charakteru akce/Příprava na
realizaci v další sezoně (2017)
Zatím neurčeno

ZŠ Studentská (náměstí) - V. etapa
zateplení

Věcná
odpovědnost

Bez nároků na
rozpočet

2017-2018

Úprava dvoru ZUŠ

Zdroje
financování

Příprava agendy k
jednání/Schůzky/Vyhodnocení

Debata o charakteru akce
(2017)/Příprava akce na realizaci v
další sezoně/Realizace akce (2018)

2017

Rozpočet 2017

Příprava agendy k
jednání/Schůzky/Vyhodnocení

Výběr dodavatele/Tisk

Úprava dvoru domu v ul. Palackého č. 38 který
má v pronájmu ZUŠ, tak aby se mohl stát
místem využitelným pro odpočinek či činnost
školy.
2017-2019

Projekt EPC
Zefektivnit výkon veřejné správy

Co proběhne v roce 2017

2017

Zpřístupnění hrobky pro návštěvníky včetně
Zpřístupnění hrobky Jana Švermy pro přípravy doprovodných informačních materiálů
návštěvníky
interpretujících osobu J. Švermy a kontext doby 2017

Vytvoření turistického produktu
zpřístupněním zajímavých objektů v
letních měsících
Zlepšit správu a stav městského
majetku

Milníky/jednotlivé kroky

Celkový
předpokládaný
rozpočet

Návrh využití, studie (2017), následně
demolice montovaného domku a
úpravy dvorku (2018-2019)
Návrh využití, studie (2017).

VŘ/Realizace
Analýza(2016)/ Návrh opatření
vedoucích k energetickým
úsporám(2017)/ Vyhlášení
výběrového řízení na
dodavatele(2017)/ zahájení činnosti
dodavatele (2017-2029)

VŘ/Realizace

120 000 Kč

Zatím neurčeno

120 000 Kč

-

Běžné výdaje

rozpočet města

rozpočet města,
sponzoři

Senohrábek Jiří

rozpočet města

Kulíková Martina
ve spolupráci s
Komisí pro
zpřístupněná
cestovní ruch
hrobka

11.1.4 Tvorba produktů cestovního
ruchu s využitím
místního/regionálního
potenciálu/tradic a jejich marketing

50 000 Kč

rozpočet města

Senohrábek Jiří

11.1.4 Tvorba produktů cestovního
ruchu s využitím
místního/regionálního
turistický produkt potenciálu/tradic a jejich marketing

Zatím neurčeno

50 000 Kč

rozpočet města

Bucharová Hana

upravený dvorek

6 000 000 Kč

200 000 Kč

rozpočet města

Bucharová Hana

zateplení

300 000 Kč

rozpočet města

Dana Stránská

zavedení metody 12.1.3 Snížení energetické náročnosti
EPC
provozu budov v majetku města

Výběr dodavatele, zahájení realizace Nelze vyjádřit

12.1.3 Snížení energetické náročnosti
provozu budov v majetku města

Kó
dy

Projekt/aktivita

Popis (tzn. deatily, jak bude realizováno,
podmínky atd.)

Profesní rozvoj pracovníků úřadu

Zlepšit podmínky pro rozvoj kapacity úřadu a
odborný růst zaměstnanců. Podmínkou pro
realizaci je vypsání dotačních výzev
využitelných pro tuto aktivitu.

Co proběhne v roce 2017

Zdroje
financování

Věcná
odpovědnost

OPZ, MěÚ

projekt na
vzdělávání
zaměstnanců
12.2.1 Odborné průběžné vzdělávání
Galetková Kamila podpořený z OPZ pracovníků městského úřadu

Zpracování plánu vzdělávání/Podání
žádosti do výzev OPZ

2017

Zpracování zprávy o stavu
agendových systému na MěÚ a
infrastruktuře IT/Zpracování studie
proveditelnost/Příprava projektu a
podání žádosti o dotaci

Zpracování zprávy o stavu
agendových systému na MěÚ a
infrastruktuře IT/Zpracování studie
proveditelnost/Příprava projektu a
podání žádosti o dotaci

Zatím neurčeny

Vytvoření plánů rozvoje pro vybrané Bez nároků na
místní části
rozpočet

Příprava agendy k
jednání/Schůzky/Vyhodnocení

Příprava agendy k
jednání/Schůzky/Vyhodnocení

Bez nároků na
rozpočet

-

-

Pořízení vhodného software pro management
Pořízení SW na projektové řízení
projektů a jeho implementace.
2017
Podpořit komunikaci a otevřenost ve
městě

Vyhodnocení potřeb/Výběr
vhodného programu/Implementace

Vyhodnocení potřeb/Výběr
vhodného programu/Implementace

Zatím neurčeno

V rámci nákladů
na IT

rozpočet města

Úpravy webu města a nový redakční Úpravy webu města, které povedou k větší
systém
přehlednosti a jednodušší administraci.

Definování potřeb/Výběr IT firmy
(2016)/Realizace úprav (2016-2017)
Vytvoření základní struktury
informací k projektům,
investicím/Zveřejnění na
webu/Průběžná aktualizace

Realizace úprav
Vytvoření základní struktury
informací k projektům,
investicím/Zveřejnění na
webu/Průběžná aktualizace

Definování rozsahu a obsahu
práce/Rozdělení mezi stávající
pracovníky či nového na DPP

Definování rozsahu a obsahu
práce/Rozdělení mezi stávající
pracovníky či nového na DPP

Vytvoření harmonogramu/Program a
metodika
akcí/Propagace/Realizace/Vyhodnoce
ní a zpracování výstupů
Integrace vybrané aplikace do webu
města/Proškolení a nastavení
kompetencí na
úřadě/Propagace/Doplnění podnětů,
které již máme.

Vytvoření harmonogramu/Program a
metodika
akcí/Propagace/Realizace/Vyhodnoce
ní a zpracování výstupů
50 000 Kč
Integrace vybrané aplikace do webu
města/Proškolení a nastavení
kompetencí na
úřadě/Propagace/Doplnění podnětů,
které již máme.
20 000 Kč

Plánovací/vyhodnocovací setkání s
osadními výbory

Příprava projektu, který povede k digitalizaci
agendy MěÚ, tak aby mohla být podána žádost
o dotaci do výzvy č. 28 (IROP). Součástí
projektu bude mj. úplné elektronické podání,
on-line objednávání k úředníkům, venkovní
digitální úřední deska, interní integrace procesů
pomocí obnovy software, možnosti vyhledávání
např. v zápisech z RM, v nájemních smlouvách.

Vytvoření plánů rozvoje pro vybrané místní
části
2017-2018
Každoroční schůzky s jednotlivými osadními
výbory, v rámci kterých se bude plánovat rozvoj
místních částí a vyhodnocovat , co se podařilo každoročně
realizovat.
(podzim)

2016-2017

Sekce na webu o investicích a
projektech

Vytvoření nové sekce webu, kde budou
zveřejňovány probíhající a plánované
projekty/akce a aktuality k nim.

Zajištění personální kapacity pro
komunikaci s veřejností

Chybí personální kapacita na pravidelnou a
systematickou komunikaci s veřejností. Pro rok
2017 ji najít v úvazku stávajících zaměstnanců
nebo formou externisty na DPP.
2017

Informační a konzultační akce

Organizace akcí vedoucích k informování a
zapojování veřejnosti do rozvoje města (např.
sběr podnětů) a velkých projektů (náměstí,
terminál, Dům dětí, revitalizace sídlišť atd.)

Implementace on-line aplikace
umožňují pružnou komunikaci a
nahlašování závad
Posílit vnější spolupráci v rámci
regionu

Aktivní členství vedení města ve
správních orgánech MAS

Pravidelné schůzky vedení města se
starosty měst v ORP

2017

2017

On-line aplikace (Lepší místo), prostřednictvím
které bude možno jednoduše nahlašovat
závady a pokládat dotazy.
2017

Členství starosty města ve správní radě možnost ovlivnit směřování orgranizace.
Podpora fungování MAS členským příspěvkem průběžně

Zavedení tradice každoročních schůzek se
starosty obcí v ORP (optimálně v listopadu)

každoročně

Průběná aktivita, není relevantní

Příprava agendy/Realizace

Účast na zasedání správní rady.

Pravidelná schůzka se starosty ORP

Zatím bez nároků
na rozpočet

Rozpočet 2017

Zpracování plánu vzdělávání/Podání
žádosti do výzev OPZ

Plány rozvoje pro místní části

12 4

Milníky/jednotlivé kroky

2017-2019

Příprava projektu na digitalizaci
agendy MěÚ a zavedení nástrojů eGovernmentu

12 3

Termín

Celkový
předpokládaný
rozpočet

Zatím neurčeno

-

40 000 Kč

rozpočet města

-

-

115 000 Kč

115 000 Kč

V rámci úpravy
webu

V rámci úpravy
webu

7 000 Kč

Opatření Strategického plánu

12.2.2 Zavedení nástrojů eGovernmentu ve vnitřních procesech
městského úřadu a při vyřizování
občanských záležitostí

podaná žádost o
Galetková Kamila dotaci
zpracované plány
rozvoje místních 12.2.3 Podpora samosprávy místních
Šindelář Ondřej
částí
částí

Šindelář Ondřej

1 setkání s
každým osadním
výborem

12.2.3 Podpora samosprávy místních
částí

Šindelář Ondřej

využívaný
software

12.2.4 Efektivní čerpání dotací a
zavedení projektového řízení

rozpočet města

Šindelář Ondřej

12.3.1 Zajištění účinné
informovanosti občanů o otázkách
nový CMS systém rozvoje města a dění na radnici

rozpočet města

IKH, Kulíková
Martina

12.3.1 Zajištění účinné
naplněná sekce na informovanosti občanů o otázkách
webu města
rozvoje města a dění na radnici

Lochman Ondřej

zajištěná kapacita 12.3.1 Zajištění účinné
pro komunikaci s informovanosti občanů o otázkách
veřejností
rozvoje města a dění na radnici

V rámci
V rámci
pracovních úvazků pracovních úvazků rozpočet města

Bez nároků na
rozpočet

Výstupy

50 000 Kč

rozpočet města

12.3.2 Zapojování občanů do
Kulíková Martina minimálně 3 akce plánování a rozhodování

-

rozpočet města

Šindelář Ondřej

nová aplikace na
webu města

-

Lochman Ondřej

12.4.1 Efektivní prosazování zájmů
účast na zasedání města v Místní akční skupině Český
správní rády
ráj a Střední Pojizeří

rozpočet města

12.4.2 Koordinace aktivit a
rozvojových záměrů s okolními
obcemi a krajem, zejména v oblasti
minimálně 1
školství, územního plánování,
Galetková Kamila schůzka každý rok cestovního ruchu a bezpečnosti

-

Běžné výdaje

12.3.2 Zapojování občanů do
plánování a rozhodování

