Město Vítkov

Akční plán města Vítkova
na léta 2015 – 2018
3. aktualizace
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AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA 2015-2018

Program rozvoje územního obvodu města Vítkova
AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 – 3. aktualizace
(schváleno Zastupitelstvem města Vítkova dne 21. 2. 2018 usnesením č. 1196/24)
Akční plán je plánem „akcí“ či “projektů“, jejichž postupná realizace by měla zajistit realizaci přijaté strategie, kterou je v případě města
schválený Program rozvoje územního obvodu města Vítkova. Akční plán je zpracován ve struktuře, která je v souladu s navrženými
strategickými rozvojovými oblastmi a kde základním východiskem jsou jednotlivá opatření, ke kterým se vztahují realizační kroky, aktivity a
projekty.
Vysvětlivky:
R – vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu města
Ž – byla nebo bude podána žádost o dotaci
D – dotace získána
X – chce se výhledově realizovat
S - splněno

2.1 Problémová oblast INFRASTRUKTURA
opatření 2.1.1 – Vybudování kvalitního napojení města na silnice I. třídy
2015 - 2016
Vybudování nových staveb obecních komunikací, které jsou
spojeny s výstavbou napojení na silnici I. třídy (vyústění
z průmyslové zóny)

2017 - 2018
X

Stav připravenosti, nutné kroky
Řešit dle finančních možností města.

opatření 2.1.2 – Dobudování kvalitní dopravní infrastruktury uvnitř města
Akce / projekt

2015 - 2016

2017 - 2018

Vybudování nových chodníků na Skřivánčím poli + sjezd
(cesta) před vjezdem do SVČ
Průběžné opravy místních komunikací a chodníků dle
aktuálních potřeb, včetně místních částí

X

S

Vybudování chodníků v místních částech Klokočov, Nové
Těchanovice a dalších místních částech
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Stav připravenosti, nutné kroky
Nutno řešit opravou vodovodního řádu. V současné době nejsou finanční
prostředky. V roce 2017 zadáno zpracování studie na opravu vodovodního
řádu. Na základě této studie budou řešeny opravy chodníků.

R

V rozpočtu města na rok 2018 jsou vyčleněny finanční prostředky na další
opravy místních komunikací.

X

Řešit dle finančních možností města nebo v případě získání dotace z vhodného
dotačního programu. Zpracovat studii proveditelnosti a finanční náročnosti a
následně vybudování chodníků v místní části Klokočov, alespoň v minimálně
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možném rozsahu v okolí školky a autobusových zastávek. Z důvodu nárůstu
mladých rodin s dětmi a zajištění minimální bezpečnosti pro pohyb občanů po
obci.
Nové konstrukce v ul. Úvozní, bezpečnostní prvky – zajištění
svahu (ul. Hřbitovní) případně rozšíření komunikace směrem
do zahrady SVČ
Vybudování nových parkovacích míst v lokalitě:
- u kina
- ul. Opavská naproti zastavárny
Vybudování nových parkovacích míst v lokalitě:
- ul. Oderská (k ordinaci lékaře - u bývalého učiliště)

R

Projekčně připravena oprava vozovky na ul. Úvozní. V rozpočtu města na rok
2018 zahrnuty finanční prostředky na opravu vozovky na ul. Úvozní.

X

Parkovací místa u kina budou řešeny po rekonstrukcí kina.

X

Nutno projekčně připravit

Vybudování nových parkovacích míst v lokalitě:
- ul. Pivovarská (u Rákosníčkova hřiště)

R

Zpracovává se projektová dokumentace a vyřizuje stavební povolení.
Realizace je plánována na rok 2018.

Vybudování nových parkovacích míst v lokalitě:
- ul. Opavská pod domem čp. 32

X

Nutno projekčně připravit.

Vybudování nových parkovacích míst v lokalitě:
- ul. Komenského u ZŠ a G

R

Zpracovává se projektová dokumentace na výstavbu 13 parkovacích míst od
přechodu po dům pana Šindeláře na ulici Komenského.
Zahrnuto v rozpočtu na rok 2018. Realizace je plánována na rok 2018.

S (ul. Opavská)

Vybudování přístupového chodníku od kulturního domu
k asfaltovému hřišti u ZŠ a G Vítkov

X

Oprava přístupových chodníků a ploch mezi budovami ZŠ a
G Vítkov

X

Rozšíření chodníku před domem čp. 948, 949 - ul. Selská
- za účelem umožnění podélného stání vozidel

X

Nutno projekčně připravit
Nutno projekčně připravit

Nutno projekčně připravit

Vybudování parkovacích míst na ul. Budišovská a případné
přemístění autobusové zastávky (od Komerční banky)

R, Ž

Zpracována projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení.
Podána žádost o dotaci na SFDI na vybudování nového autobusového zálivu a
zastávky u Lidlu, vybudování nových chodníků a osazení semaforu na
přechodu u Lidlu. I v případě nepřiznání dotace bude akce realizována a z
rozpočtu města bude vybudována nová autobusová zastávka a přemístěna z
náměstí k prodejně Lidlu a rovněž vybudovány přístupové chodníky.

Vybudování přístupového chodníku k objektu LIDL z ulice
Švermové k ulici Budišovské

X

V roce 2015 proběhla demolice domu na ul. Budišovská, která byla spojená s
terénními úpravami a částečně byl vybudován chodník k lávce přes
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Čermenku. Do budoucna zůstává možnost řešení přístupové rampy k Lidlu.
Vybudování chodníku Oderská ul.
Snížení rychlosti v okolí školky, autobusové zastávky, příp.
technické zajištění dodržování rychlosti vozidel na hlavní
komunikaci v Klokočově
Dokončení souvislých oprav komunikací v obci Jelenice

X

Nutno projekčně řešit. Jednat s majiteli přilehlých nemovitostí o výkupu
pozemků. Zvážit možnost vytvoření cyklostezky – vymezená část vozovky
(souběžný pruh) pro cyklisty a chodce.

X

Požadavek vyplývá z nárůstu rodin s malými dětmi v obci a prozatím
neexistence chodníků.

X

Průběžně

opatření 2.1.3 – Odstranění závad v oblasti kanalizací
Akce / projekt

2015 - 2016

2017 - 2018

Stav připravenosti, nutné kroky

Dořešení svedení povrchových vod v lokalitě ul. Křížová a
z pozemků podél ulice Oderská

X

Nutno připravit projektovou dokumentaci

Zpracování projektové dokumentace – vybudování kanalizace
v místní části Klokočov

X

Možno realizovat pouze z dotace – finanční nákladnost
Zadáno zpracování projektové dokumentace k vybudování bezodtokové
jímky v Klokočově 208 a ČOV Klokočov 58

Vybudování jednotné kanalizace v Jelenicích

X

Je zpracována projektová dokumentace, ale realizace zatím není možná,
nejsou vyjasněny vlastnické vztahy.

Zpracování projektové dokumentace - vybudování splaškové
kanalizace v Prostředním Dvoře a její napojení na ČOV

X

Výhledově, finanční nákladnost, je zde vybudována kořenová ČOV
v majetku SmVak. Jedině z vhodného dotačního titulu. Případně
projednat možnou spoluúčast.

Vybudování kanalizace na Podhradí

X

Nutno projekčně připravit. Město převzalo funkční čistírnu odpadních
vod v areálu učiliště.

opatření 2.1.4 – Podpora budování ostatní infrastruktury
Akce / projekt

2015 - 2016

2017 - 2018

Rekonstrukce náměstí J. Zajíce

X, R

Zřízení a instalace prvků ke zvýšení pasivní bezpečnosti na
pozemních komunikacích (např. zpomalovací pruhy, osvětlení
přechodů pro chodce, světelná signalizace na přechodech atd.)
Oplocení areálu Základní školy a gymnázia Vítkov

3

Stav připravenosti, nutné kroky
Průběžně probíhá dílčí výsadba zeleně. V roce 2017 proběhla
rekonstrukce kašny.

X

Pořízení bude postupné, z možných dotačních titulů.

X

Požadavek školy z důvodu bezpečnosti žáků školy a návštěvníků
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školního areálu. Nutno hledat vhodné dotační tituly.
Rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému města
Vítkova včetně areálu SVČ, sportovního areálu a Základní školy a
gymnázia Vítkov

X, Ž, R

Vybudování kolumbária na hřbitově ve Vítkově

Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově

Zastřešení autobusových stanovišť na autobusovém nádraží ve
Vítkově
Zastřešení autobusových stanovišť na nových zastávkách

S

Řešit z dotačních programů.

X

Bylo zahrnuto do projektu celkové regenerace městského hřbitova, hledá
se vhodný dotační titul.

D, S, R

V roce 2017 byla za přispění dotace ze MSK provedena další etapa
opravy hřbitovní zdi, a to té části, která je tvořena betonovými dílci. Na
rekonstrukci další části zdi – kamenné zdi – se zpracovává projektová
dokumentace. Po vyřízení územního souhlasu bude možné žádat o
dotaci.

X

Je zpracována projektová dokumentace, hledá se vhodný dotační titul.

S

Realizováno v roce 2016.

D, S, Ž, R

V roce 2017 byla za přispění dotace z MPO z programu EFEKT 2
realizována rekonstrukce veřejného osvětlení ve všech místních částech
Vítkova. Je zpracována projektová dokumentace a energetický audit pro
další etapu rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vítkově (rekonstrukce
VO ve Vítkově bude rozdělena do více etap vzhledem k finanční
náročnosti). Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení ve Vítkově – II. etapa pro rok 2018 v rámci programu EFEKT.

Rozšíření stávající vodovodní sítě v Zálužné

X

Hledá se vhodný dotační titul. Je zpracovávána projektová dokumentace
pro vydání územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí by mělo město
získat v roce 2018.

Rekonstrukce vodovodu na Skřivánčím poli

X

Zpracovává se studie na rekonstrukci vodovodního řádu na Skřivánčím
poli.

Vybudování útulku pro psy pro potřeby městské policie

X

Najít vhodné místo (za hřištěm nohejbalistů u areálu TJ). Nutno
projekčně připravit.

Zřízení sociálního zařízení (WC) v místní části Prostřední Dvůr –
na hřišti a u kulturní místnosti

X

Najít vhodné řešení.

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vítkově a místních částech

Oprava hřbitovní zdi v Klokočově

Ž, D, R

Revitalizace návsi v Klokočově

X

4

Získána dotace na realizaci opravy části hřbitovní zdi. Oprava bude
realizována v roce 2018.
Vytvoření přirozeného centra obce na pozemku 238/1 – oprava
chodníku, doplnění o lavičky, informační tabule s mapou, odpočinkovou
zónu pro cyklisty, oprava studny, vysazení stromů apod. S tím souvisí
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požadavek osadního výboru na vyřešení majetko-právních vztahů k
pozemku 238/1, hledání vhodných dotačních prostředků.
Areál bývalého učiliště Podhradí

X

Hledat vhodné využití areálu.

2.2 Problémová oblast LIDSKÉ ZDROJE
opatření 2.2.1 – Podpora budování zařízení pro seniory a handicapované občany
Akce / projekt
Průběžná aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních a
souvisejících služeb města

2015 - 2016

2017 - 2018
X

Stav připravenosti, nutné kroky
Komunitní plán byl zpracován na léta 2015 – 2020.

Vybudování chráněné dílny pro zdravotně znevýhodněné občany

X

Prostory se dosud nenašly, poskytovatel zřídil chráněnou dílnu v
Opavě.

Vybudování zařízení bydlení pro seniory - Budišovská čp. 877

X

Nutno projekčně navrhnout. Zatím není nový výtah, který by
zastavoval v patře. V současné době se do domu umisťují senioři se
souhlasem OSV.

Zajištění bezbariérovosti domů s pečovatelskou službou – Lidická
čp. 608

X

Nelze provést, aniž by se nesnížil počet bytů, bude se muset řešit
individuálně za spoluúčasti občanů a Úřadu práce.

Domov pro seniory/ domov důchodců

X

Vyhledat vhodné budovy, hledat dotační titul

X

Jde o bydlení pro seniory, kteří se ocitnou v ekonomické nouzi a
kteří chtějí žít ve společnosti dalších lidí. Jde o byty, které jsou
upravené a nabízejí další doplňkové sociální služby.
Vyhledat vhodné prostory, hledat dotační titul.

Sdílené bydlení

opatření 2.2.2 – Udržení a zkvalitnění odpovídající sítě zdravotnických zařízení a služeb
Akce / projekt

2015 - 2016

2017 – 2018

Zajistit logopedickou péči pro děti i dospělé

S

Zajistit odbornou psychologickou pomoc

X
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Stav připravenosti, nutné kroky
Od června 2017 funguje ve Vítkově jednou týdně ambulance
klinické logopedie (Švermova 217). V případě podání žádosti o
dotaci na projekt Inkluzivního vzdělávání se bude zvažovat také
zařazení zajištění logopedické péče do projektu.
Potřeba fungování Střediska výchovné péče byla zařazena do
Strategického plánu sociálního začleňování. Na základě této potřeby
byl tento záměr zahrnut do žádosti o dotaci, která byla podána v
listopadu 2017. Od prosince 2017 ve Vítkově funguje klinický
psycholog v zázemí organizace Fokus ve Vítkově.
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opatření 2.2.3 – Podpora projektů rekonstrukce a budování sportovních zařízení
Akce / projekt
Vytvoření nových hracích a odpočinkových ploch pro rodiče
s malými dětmi

2015 - 2016

2017 - 2018

Stav připravenosti, nutné kroky

X

Nadále hledat vhodné plochy a následně dotační tituly.

X

Zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení.
Nutno hledat vhodný dotační titul.

X

Hledat vhodné dotační tituly. A zahrnout do rozpočtu města na rok
2019.

Rekonstrukce atletické dráhy na tartan a trávníku na stadionu

X

Zpracovat PD a hledat vhodný dotační titul.

Sportovní centrum - obnova a rekonstrukce sportovních staveb:
fotbalové hřiště s UT, ledová plocha, sportovní hala, posilovna,
regenerační linka (sauna, vířivky), ubytování, kuchyně.

X

Hledat vhodnou lokalitu a hledat vhodné dotační tituly.

Rekonstrukce tenisových kurtů vč. nového oplocení

X

Hledat vhodné dotační tituly, zatím nejsou finanční prostředky.

Rekonstrukce tribuny včetně zastřešení, izolace, zateplení

X

Hledat vhodné dotační tituly.

Zateplení budovy, výměna oken a rekonstrukce topení ve
sportovní hale Základní školy a gymnázia Vítkov

Ž, X

Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu ZŠ a G Vítkov
Pořízení kluziště s chladící technikou a příslušenstvím

Projekčně připraveno, hledat vhodné dotační tituly.

Výstavba dráhy na minicross

X

Zpracovat PD a hledat vhodné dotační tituly.

Rekonstrukce nohejbalového hřiště

X

Zpracovat PD a hledat vhodné dotační tituly.

Rekonstrukce hřiště v Klokočově (za obchodem)

X

Zpracovat PD a hledat vhodné dotační tituly.

Změna povrchu v tělocvičně sokolovny ve Vítkově

X

Nutno vyměnit stávající, nevyhovující povrch za dřevěnou podlahu,
případně palubky

Oplocení celého sportovního areálu

X

Zpracovat PD a hledat vhodné dotační tituly.

Rekonstrukce minigolfového hřiště

X

Zpracovat PD a hledat vhodné dotační tituly.

Rekonstrukce dětského hřiště v Jelenicích

X

Zpracovat PD a hledat vhodné dotační tituly.

Rozšíření herní plochy u objektu SVČ v Klokočově, oddychové zóny
pro širokou veřejnost

X

Drobné úpravy provedeny provozovatelem – SVČ, do budoucna se
musí zpracovat projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci a
hledat vhodné dotační tituly.

Výstavba sportovní haly

X

Zpracovat PD a hledat vhodné dotační tituly.

Vybudování nového skateparku ve sportovním areálu

X

Zpracovat PD a hledat vhodné dotační tituly.

6
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Vybudování tréninkového zázemí pro sbor dobrovolných hasičů ve
sportovním areálu

Oprava a rekonstrukce hřiště a dalších prostor za obchodem v
Klokočově

X

Zpracovat PD a hledat vhodné dotační tituly.

X

Oprava plotu, oprava hřiště, oprava popř. vybudování nového zázemí
pro materiál – sítě, lajnovačku, sekačku, nářadí, atd., vybudování
dětského hřiště, atd. na pozemcích stávajících, příp. rozšíření aktivit
na pozemek 225/3. S tímto požadavkem souvisí opět požadavek
osadního výboru na vyřešení majetko-právních vztahů k pozemku
225/3. Hledat vhodný dotační titul.

opatření 2.2.4 – Podpora projektů optimalizace a modernizace školních zařízení
Akce / projekt
Využití půdních prostor v objektu MŠ Vítkov na ul. Husově č.p. 345
pro rozšíření kapacity MŠ (vybudování leháren pro děti vč.
hygienického zařízení, sborovny pro učitelky, knihovny, skladu
učebních pomůcek, spisovny na ukládání archiválií a dalších
úložných prostor)

2015 - 2016

2017 - 2018

Zbudování prostor pro výuku v půdní nástavbě nad pavilonem A,
zbudování nástavby nad pavilonem B a C pro výuku a školní družinu
Rekonstrukce sociálních zařízení dívek na pavilonu E v Základní
škole a gymnáziu Vítkov

Stav připravenosti, nutné kroky

X

Nutno projekčně připravit.
(V roce 2015 skončila doba udržitelnosti na zateplení objektu
MŠ.)

X

Nutno projekčně řešit a hledat vhodné dotační tituly, zatím
nejsou volné finanční prostředky.

X, R

Zpracována cenová nabídka. Hledat vhodný dotační program.
Finanční prostředky na realizaci zahrnuty v rozpočtu města na
rok 2018.

Oplocení hřiště s umělým povrchem v areálu Základní školy a
gymnázia Vítkov

X

Zpracována cenová nabídka. Hledat vhodný dotační program.

Vybudování spojovacího koridoru mezi budovami Základní školy a
gymnázia

Ž

Optimalizace a modernizace škol a školských zařízení

X

Zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení.
V lednu 2017 byla podána žádost o dotaci na realizaci projektu
do IROP.
Průběžná realizace získaných dotačních prostředků, nadále hledat
vhodné dotační tituly.

opatření 2.2.5 – Podpora místních muzejních tradic, kulturních a společenských aktivit, spolků
Akce / projekt
Pořádání uměleckých setkání (přehlídky, soutěže, koncerty,
workshopy, plenéry, výstavy apod.), pořádaní městských slavností,

2015 - 2016

2017 - 2018
X
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Stav připravenosti, nutné kroky
Stanoveny termíny. Průběžně plněno. Hledat vhodné dotační
tituly. Zvážit možnost navázat na započatou (a pro nedostatek
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festivalů, festivalů dechových hudeb, přehlídek a podobných akcí.

finančních prostředků přerušenou) tradici v pořádání festivalů
dechových hudeb, které ZUŠ pořádala ve spolupráci s městem.

Publikační činnost:
- publikace o tělovýchově a sportu ve Vítkově a jeho místních
částech (rok 2015)
- publikace o chovu koní ve Františkově Dvoře (2. rozšířené
vydání knihy Slezský norik) (rok 2016)
- publikace o historii i současnosti oblasti Podhradí a Annina
údolí (rok 2017)
- publikace o historii města (rok 2018)
Příprava nových výstavních aktivit

X

Průběžně plněno. Hledat vhodné dotační tituly.

X

Hledat vhodné dotační tituly.

Oprava kříže v Zálužné

X

Hledat vhodný dotační titul.

Oprava kříže na ul. Hřbitovní ve Vítkově, při vstupu na hřbitov

X

Hledat vhodný dotační titul.

Oprava křížku u hasičské zbrojnice v Jelenicích

X

Hledat vhodný dotační titul.

Pořádání akcí připomínajících významné osobnosti z historie
Vítkova a místních částí (Migliarina, Ulrich, Weisshuhn, atd.)

X

Průběžně plněno. Hledat vhodné dotační tituly.

opatření 2.2.6 – Podpora projektů výstavby všech typů bydlení
Akce / projekt

2015 - 2016

2017 - 2018

Půdní vestavba 2 bytových jednotek - ul. Opavská č. p. 18, Vítkov

X

Plynofikace domu na ul. Nová č. p. 421, Vítkov
Průběžná revitalizace bytového fondu města Vítkova, i v místních
částech (zejména zateplení, výměna oken)
Příprava lokality Vítkov – sever (68 rodinných domů) pro výstavbu
rodinných domů. Výstavba inženýrských sítí.

X
D, R, X

Příprava lokality Vítkov – u zemědělského areálu (26 rodinných
domů) pro výstavbu rodinných domů. Výstavba příp. rekonstrukce
inženýrských sítí
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Stav připravenosti, nutné kroky
Zpracována projektová dokumentace a vydáno pravomocné
stavební povolení. Nyní hledat vhodné dotační tituly a realizovat.
Nutno zpracovat projektovou dokumentaci.
Průběžně plněno. Hledat vhodné dotační tituly.

X

V roce 2017 byly zahájeny práce na pořízení územní studie
Vítkov – sever, která bude řešit zástavbu rodinnými domy včetně
vymezení ploch veřejných prostranství a napojení na dopravní a
technickou infrastrukturu. Jedná se o I. etapu zástavby a
propojení ulic Těchanovická a Polní ve Vítkově. Studie bude
řešit umístění 8 rodinných domů.

X

Je zpracována urbanistická studie. Pozemky vykoupila a. s.
Panství Morava, poté byly prodány stavební firmě Renesa. Na
části pozemků, které jsou ve vlastnictví města, jsou zahrádky
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vybudované bez patřičného povolení.
Příprava lokality Vítkov – u nemocnice pro výstavbu rodinných domů.
Výstavba inženýrských sítí
X

Rekonstrukce bytových domů k sociálnímu bydlení v návaznosti na
připravovaný zákon o sociálním bydlení

X

Výstavba nových bytů

X

Je zpracována urbanistická studie „Územní studie RD – Vítkov,
lokalita u nemocnice II pro umístění 28 rodinných domů
navazující na první studii, která obsahovala umístění 11
rodinných domů. Rovněž nutno jednat o výkupu pozemků s
panem Marethem.
Byly vytipovány bytové domy pro sociální bydlení. Zpracovává
se projektová dokumentace a v roce 2018 bude podána žádost o
dotaci na sociální bydlení.
Hledat vhodné dotační tituly.

opatření 2.2.7 – Podpora projektů pro romské etnikum
Akce / projekt

2015 - 2016

2017 - 2018

Sociální aktivizační služba „SAS“

X, D, R

X, D, R

Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov

Stav připravenosti, nutné kroky
Probíhá na nízkoprahovém zařízení. Byla uzavřena smlouva mezi
Městem a MSK, která zajišťuje provoz SAS do roku 2019. Získána
dotace na rozšíření personálních kapacit, které budou rozšířeny od
ledna 2018, projekt je na 3 roky.
Provoz nízkoprahového zařízení je hrazen z dotačních zdrojů
MPSV, Moravskoslezského kraje a z rozpočtu města. Rozšíření
NZDM bude zařazeno do Strategického plánu sociálního
začleňování. Získána dotace na rozšíření personálních kapacit,
které budou rozšířeny od ledna 2018, projekt je na 3 roky.

opatření 2.2.8 – Podpora projektů rekonstrukce a budování kulturních, společenských a vzdělávacích zařízení pro volnočas. aktivity obyvatel
Akce / projekt

2015 - 2016

2017 - 2018

Komunitní centrum pro sociální, vzdělávací, kulturní, zájmové a
rekreační aktivity

X

Rekonstrukce kina Panorama Vítkov, včetně promítací technologie

Ž, D, R
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Stav připravenosti, nutné kroky
Nutno projekčně připravit. Hledat vhodné dotační tituly.
V roce 2017 byl zpracován znalecký posudek na odkup
nemovitosti - pivovaru.
Město získalo dotaci na energetické úspory kina v OPŽP, ze které
bude v roce 2018 realizovat zateplení budovy kina. Za přispění
dotace z MK se opravuje také střecha. A byla podána žádost o
dotaci z IROP na zřízení polyfunkčního komunitního centra.
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Oprava tanečního parketu a vybudování oddychových zón v SVČ
Centrum pro rodiče s dětmi

Rekonstrukce kulturního domu, rekonstrukce interiéru kulturního
domu (povrch jeviště, akustické obklady, obklady stěn)

X

Hledat vhodné dotační tituly na opravu tanečního parketu a
vybudování oddychových zón.

X

Projekčně připravit, hledat vhodné dotační tituly.

X

Je zpracována studie na nové akustické obložení vč. nové
elektroinstalace. Vzhledem k vysokým nákladům navrhujeme v
roce 2018 prověřit dotační možnosti. V případě, že se nepodaří
zajistit dotační prostředky, zahrnout rekonstrukci do rozpočtu
města na rok 2019.
V roce 2017 byla podána žádost do Fondu mikroprojektů na
vybudování geoparku. Výsledek bude znám v únoru 2018.

Rekonstrukce parku za kulturním domem – prostory pro kulturní akce
pod širým nebem, oprava nebo odstranění betonové plochy v parku

Ž, R

Vytvoření prostor pro depozitář muzea (výstavbou nebo rekonstrukcí)

X

Dlouhodobý záměr. Nutno projekčně připravit.

Relaxační prostory pro žáky (ZŠ a G Vítkov)
Vybudování bezbariérového přístupu do velké výstavní síně v KD
Vítkov
Postupná rekonstrukce památek, které nejsou kulturními památkami
(např. křížky, pomníky, památníky, kapličky, boží muka, atd.)

X

Hledat vhodné dotační tituly.

X

Hledat vhodné dotační tituly

X

V minulých letech se podařilo některé památky opravit, vše je
závislé na finančních prostředcích. Nadále hledat vhodné dotační
tituly. Byly zpracovány restaurátorské zprávy na obnovu kříže v
Jelenicích a kříže v Prostředním Dvoře.

Rekonstrukce věže velkého kostela jako vyhlídkové věže pro využití
v rámci cestovního ruchu

X

Hledat vhodné dotační možnosti.
V roce 2018 vyvolat jednání s biskupstvím o možnostech
rekonstrukce věže a formách využití, provozu a financování.

Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice v místní části Lhotka

X

Nutno projekčně připravit.

Zhotovit novou střešní krytinu na KD Jelenice

X

Nutno projekčně připravit, hledat vhodné dotační možnosti.

opatření 2.2.9 – Mezinárodní spolupráce
Akce / projekt

2015 - 2016

Tvorba společných projektů se zahraničními partnery na úrovni měst, škol a
volnočasových organizací

2017 - 2018

Ž, R
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Stav připravenosti, nutné kroky
Průběžně plněno, nadále hledat vhodné dotační tituly a
stanovit termíny. Navázáno nového partnerství s
polským městem Glubczyce s cílem vybudování nového
turistického cíle – geoparku. Podána žádost o dotaci na
vybudování geoparku.
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Pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí s mezinárodní účastí

X

Průběžně plněno, nadále hledat vhodné dotační tituly a
stanovit termíny.

Pořádání výjezdů do zemí EU za účelem výměny zkušeností ze všech oblastí lidské
činnosti, výměnné kulturní, vzdělávací a sportovní pobyty

X

Průběžně plněno, nadále hledat vhodné dotační tituly a
stanovit termíny.

2.3 Problémová oblast CESTOVNÍ RUCH
opatření 2.3.1 – Podpora vzniku nových produktů CR, budování a rekonstrukce zařízení CR
Akce / projekt
Rekonstrukce a modernizace Autokempu Podhradí (generální oprava 15-ti chatek,
vybudování čističky odpadních vod, rekonstrukce stávající restaurace, pořízení
prvků pro volný čas - dětské hřiště, horolezecká stěna apod.)
Rekonstrukce turistické ubytovny na ul. Oderská (zateplení obvodového pláště a
oprava střechy)

2015 - 2016

2017 - 2018
X
X

Vybudování chodníku pro pěší a cyklisty podél silnice z Vítkova k vodní nádrži
Balaton a dále na ul. Oderskou

X

Oprava a údržba stávajících cyklotras

X

Realizace cyklostezky „Střecha Evropy“

X

Vybudování a napojení cyklostezky z Vítkova na již vybudovanou cyklostezku
Střecha Evropy.

X

Rozšíření sítě cyklostezek do místních částí (zejména Prostřední Dvůr, Klokočov,
Lhotka, Nové Těchanovice)

X

Rozšíření nabídky služeb informačního centra
Zavádění nových technologií podporujících rozvoj cestovního ruchu (např. mobilní
průvodce, interaktivní mapy, informační místa a kiosky)
Účast města na výstavách cestovního ruchu a jeho prezentace
Budování naučných stezek, údržba stávajících informačních turistických
odpočívadel

X
X
X
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Stav připravenosti, nutné kroky
Opraveno sociální zařízení, nadále hledat vhodné
dotační tituly.
V roce 2015 byla provedena výměna oken. Hledat
nadále vhodné dotační možnosti.
Projektový záměr zahrnut do změny č. ÚPD jako
veřejně prospěšná stavba. Nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy. Hledat vhodné dotační tituly. Řešeno v
v rámci studie cyklistických tras a stezek na Vítkovsku.
Průběžně plněno. Nutno vyřešit majetkové vztahy.
Řešeno v rámci studie cyklistických tras a stezek na
Vítkovsku.
Získána dotace na mobilní průvodce, dále hledat
vhodné dotační tituly. Řešeno v rámci studie
cyklistických tras a stezek na Vítkovsku.
Vybudovaná část cyklostezky Střecha Evropy je
ukončena v místní části Oder - Klokočůvku a měla by
pokračovat dál údolím Budišovky do Budišova nad
Budišovkou.
Zpracovává se projektová dokumentace pro
vybudování cyklostezky Vítkov- Prostřední Dvůr.
Následně bude podána žádost o dotaci.
Dle oddělení kultury je nabídka služeb IC dostačující.
Hledat vhodné lokality a dotační tituly na jejich
financování.
Průběžně plněno.
Průběžně plněno, nadále hledat vhodné lokality a
dotační tituly.
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Rozšíření služeb na stávající naučné stezce „Dědictví břidlice“ – projekt
Občanského sdružení Zálužné na zpřístupnění podzemních prostor opuštěného
důlního díla „U baraby“.
Pořízení mobilního zařízení pro kulturní, sportovní a společenské akce pořádané
venku (velkokapacitní stan, zastřešené podium, stany pro zázemí akce, osvětlení,
ozvučení, lavičky a stoly pro diváky, vybavení pro pořádání jarmarků)

Hledat vhodné dotační tituly
X

X

Vybudování atraktivit cestovního ruchu - např. vyhlídková věž Klokočov - Horka

X

Vydávání propagačních a informačních materiálů

S, Ž, R
X

Vybudování relaxačního centra, krytého bazénu nebo wellness

Pořízení mobilního zařízení pro konání akcí se pokusit
řešit v rámci Mikroregionu Moravice a získat na
pořízení dotaci.
Řešit majetkoprávní vztahy, není v majetku města
Průběžně plněno. Každoročně podávána žádost o
dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Žádosti
úspěšné. Nové propagační materiály tvořeny za
přispění dotací.
Vytipování vhodné lokality, vyhlášení záměru na
prodej pozemku

opatření 2.3.2 – Institucionalizace spolupráce v Mikroregionu Moravice a s okolními mikroregiony
Akce / projekt

2015 - 2016

2017 - 2018

Příprava a realizace společných projektů Mikroregionu Moravice

X

Úpravy na zřícenině hradu Vikštejn a vytvoření zázemí pro pořádání akcí

X

Stav připravenosti, nutné kroky
Nutno iniciovat aktivní spolupráci obcí mikroregionu
na přípravě projektů pro podání žádostí o dotace.
Průběžně plněno, aktivně zapojeno o.s. Radkov.
V roce 2016 poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu
města na nezbytné opravy Obci Radkov.

opatření 2.3.3 – Podpora účinnější a agresivnější propagace města a okolí
Akce / projekt
Propagace města a jeho akcí v regionálním tisku formou placené inzerce

2015 - 2016

2017 - 2018
X

Stav připravenosti, nutné kroky
Průběžně plněno.

2017 - 2018

Stav připravenosti, nutné kroky
Zpracována projektová dokumentace. Řeší se stavební
povolení. S realizací se počítá do konce roku 2019.

2.4 Problémová oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
opatření 2.4.1 – Dobudování šetrného energetického a odpadního systému
Akce / projekt

2015 - 2016

Příprava výstavby III. etapy skládky TKO N. Těchanovice

X

Výměna původního oplocení 0. etapy skládky TKO v N. Těchanovicích

X

12

Bude řešeno dle finančních možností města.
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X

Rozšíření ploch pro umístění kontejnerů pro třídění PKO

Jde o navýšení počtu sběrných míst ve městě. Vyhledat
vhodné lokality.

opatření 2.4.2 – Další zkulturnění drobných ploch
Akce / projekt

2015 - 2016

2017 - 2018

Celková regenerace a rekonstrukce městského hřbitova včetně osvětlení

X

Celková úprava velkého městského parku, včetně rybníčku a osvětlení

X

Zkulturnění starých památných stromů

D, X

Výsadba aleje kolem místní komunikace ( p.č. 925)

X

Revitalizace ozelenění prostoru před budovou 1. stupně ZŠ a G Vítkov

X

Stav připravenosti, nutné kroky
Je zpracována projektová dokumentace. Vydáno
územní rozhodnutí. Hledat vhodný dotační titul.
V roce 2017 provedena kompletní výměna všech oken
a dveří ve smuteční obřadní síni.
Realizace veřejného osvětlení na hřbitově je součástí
projektu „Energetické úspory veřejného osvětlení ve
Vítkově – II. etapa“. Až budou realizovány el.rozvody
pro osvětlení a chodníky, bude možno provést následně
novou výsadbu zeleně na hřbitově.
V roce 2017 provedena již podruhé (po pěti letech)
inventarizace vzrostlé zeleně, ze které následně
vyplynou další udržovací práce (kácení, ořezy, vazby
stromů). V parku jsou průběžně prováděny výsadby
nejen za pokácené stromy (zákonná náhradní výsadba).
Rybníček – hledat vhodný dotační program.
Průběžně plnit. Hledat vhodné dotační tituly. Za
přispění dotace provedeno ošetření památného stromu
- lípy velkolisté v areálu TQM (instalace bezp.vazeb a
ořez), včetně realizace.
Za spolupráce Občanského sdružení Zálužné a
Osadního výboru Zálužné, hledat vhodný dotační titul
Alej vysadil spolek Zálužné v roce 2017.
Proběhne jednání na místě samém, realizaci zahrnout
do výsadeb roku 2018, 2019.

opatření 2.4.3 – Rozvoj ekologické výchovy
Akce / projekt
Rozvoj ekologické výchovy ve všech stupních škol a školských zařízení

2015 - 2016

2017 - 2018
X
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Stav připravenosti, nutné kroky
Průběžně plněno na úrovní základních škol a gymnázia
ve městě.
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2.5 Problémová oblast ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV
opatření 2.5.2 – Přechod na údržbu krajiny
Akce / projekt
Revitalizace vodních toků
Ochrana významných přírodních lokalit, udržovat přírodní bohatství krajiny

2015 - 2016

2017 - 2018
X
D, X

Stav připravenosti, nutné kroky
Průběžně plněno. Hledat vhodné dotační tituly.
Za přispění dotace zrealizováno v roce 2017 šetrného
sečení louky (k.ú.Klokočov) s výskytem zvláště
chráněných orchidejí.

opatření 2.5.3 – Podpora doplňkových aktivit – rybníkářství, agroturistika
Akce / projekt
Spolupráce města se zemědělskými společnostmi, podpora agroturistiky

2015 - 2016

2017 - 2018
X

Stav připravenosti, nutné kroky
Průběžně plněno.

2015 - 2016

2017 - 2018
X

Stav připravenosti, nutné kroky

2015 - 2016

2017 - 2018

Stav připravenosti, nutné kroky
Zpracovává se projektová dokumentace na rozšíření
průmyslové zóny (zasíťování, komunikace) k získání
patřičných povolení.

opatření 2.5.4 – Výroba biologicky čistých potravin či jiných zemědělských surovin
Akce / projekt
Podpora rozvoje agropodnikání, zpracování zemědělských surovin apod.

2.6 Problémová oblast EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
opatření 2.6.1 – Zprovoznění podnikatelské zóny
Akce / projekt
Rozšíření podnikatelské zóny, přilákání vhodných investorů různými pobídkami

X

opatření 2.6.2 – Prohloubení spolupráce veřejného a soukromého sektoru
Akce / projekt
Vzdělávací programy, setkávání s podnikateli a s veřejností, vhodná propagace
podnikatelské sféry ve městě

2015 - 2016

2017 - 2018
X
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Stav připravenosti, nutné kroky
Průběžně plněno

AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA 2015-2018
Vytvoření sociálního podniku
Ž, X

Záměry na sociální podniky byly zahrnuty do
Strategického plánu sociálního začleňování 2017 –
2019. Podány žádosti o dotace.

opatření 2.6.3 – Udržení kvalitních pracovníků včetně uzpůsobení jejich kompetencí
Akce / projekt
Koordinace vzdělávacích institucí při přípravě doplňujících vzdělávacích programů
ve spolupráci se zaměstnavateli ve Vítkově

2015 - 2016

2017 - 2018

Stav připravenosti, nutné kroky

2015 - 2016

2017 - 2018
X

Stav připravenosti, nutné kroky
Je realizován v soukromém sektoru, na ul. Wolkerova

opatření 2.6.4 – Poradenství pro začínající podnikatele
Akce / projekt
Podpora podnikatelského inkubátoru
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