Program rozvoje územního obvodu města Vítkova
Akční plán města Vítkova na léta 2011-2014

Zpráva o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2013
Hlavním cílem předkládané zprávy je informovat zastupitele města o výsledcích dosažených
při naplňování Akčního plánu města Vítkova v roce 2013 (dále jen „Akční plán“). Zpráva
byla zpracována ve spolupráci s vedoucími odborů Městského úřadu Vítkov a řediteli
školských zařízení ve Vítkově.
Při zpracování Akčního plánu na léta 2011-2014 se nepředpokládá, že všechny navržené
projekty budou realizovány v daném období a plném rozsahu. Jedním z účelů programu
rozvoje města a akčního plánu je umožnit získávání finančních prostředků na realizaci
projektů z vnějších zdrojů – z dotací ministerstev, z fondů EU, z rozpočtu MSK a dalších
zdrojů. Proto byly a budou vždy zřejmě přednostně vybrány k realizaci ty projekty, na něž se
městu podaří získat ve významném rozsahu finanční zdroje mimo rozpočet města. Ostatní
projekty byly a budou řešeny podle finančních možností města a okolností, například tak, že
jejich realizace bude rozfázována do delšího období nebo odložena na pozdější dobu,
případně bude omezen rozsah projektu tak, aby se snížila jeho finanční náročnost.
Akční plán tedy není závazným rozpisem přesně stanovených akcí, ale spíše zásobníkem
kvalitně zpracovaných a městem schválených projektových záměrů, jehož existence umožní
na jedné straně efektivně vyhledávat existující finanční zdroje na realizaci projektů a na druhé
straně rychle využívat příležitostí, které se v tomto směru budou objevovat.
Pro větší přehlednost jsou zvýrazněny akce, u kterých se v roce 2013 pokročilo s jejich
realizací nebo byly realizovány celé. Počátkem každého roku je Akční plán aktualizován dle
potřeb města a tak je zajištěna možnost, zahrnovat do jednotlivých aktualizací nové projekty a
rozvojové záměry města.
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Zpráva o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2013

Aktivita

Plnění

Komentář

Opatření 2.1.1 – Vybudování kvalitního napojení města na silnice I.třídy
Vyřešení dopravní situace v severní části Vítkova při výjezdu
na Opavu

Částečně splněno

V roce 2012 bylo vydáno stavební povolení a v roce 2013 byl vybrán zhotovitel.
Realizace proběhne v roce 2014.

Vybudování nových staveb obecních komunikaci, které jsou
spojeny s výstavbou napojení na silnici I. třídy

Částečně splněno

V roce 2013 byl vybrán zhotovitel stavby, realizace začne v první polovině roku 2014.

Opatření 2.1.2 – Dobudování kvalitní dopravní infrastruktury uvnitř města
Vybudování nových chodníků na Skřivánčím poli

Nesplněno

Nutno řešit opravou vodovodního řádu. V současné době nejsou finanční prostředky.

Rekonstrukce vozovky a oprava chodníků na ulici Dělnické

Částečně splněno

Další práce budou probíhat s ohledem na objízdnou trasu, která je spojena s výstavbou
silice II/462.

Průběžné opravy místních komunikací a chodníků dle
aktuálních potřeb, včetně místních částí

Průběžně plněno

Byly provedeny opravy místních komunikací, dále byly opraveny mosty, v celkovém
počtu 6. Financováno z rozpočtu města.

Vybudování chodníků v místních částech Klokočov (od mateřské
školky směrem ke kostelu), Nové Těchanovice a dalších místních
částech
Nové konstrukce v ulicích Úvozní, Hřbitovní, bezpečnostní
prvky – zajištění svahu, případně rozšíření komunikace
směrem do zahrady SVČ
Vybudování nových parkovacích míst v lokalitě u kina, a na ul .
Wolkerova, parkovací místa na ulici Opavská naproti zastavárny
a na ulici Bezručova
Vybudování zpomalovací kruhové křižovatky ulic Opavská,
Těchanovická, Komenského
Vybudování chodníku po levé straně příjezdové komunikace
směrem od Dělnické ul. k ZŠ Vítkov, Komenského
Vybudování přístupového chodníku k objektu LIDL z ulice
Švermové k ulici Budišovské
Vybudování chodníku ve spojce Fučíková – Nová
Odvedení povrchových vod na ul. Polní, výstavba
komunikace a vybudování sítí

Nesplněno

Částečně splněno

Částečně plněno
Nesplněno
Nesplněno
Částečně plněno
Nesplněno
Částečně plněno

Řešit dle finančních možností města nebo z vhodného dotačního titulu

Byla realizována výstavbě opěrné stěny na ul. Úvozní k zajištění svahu.
Bude řešeno s případnou rekonstrukcí kina. Parkovací místa na ulici Opavské – byla
objednaná projektová dokumentace, která bude financována z rozpočtu města na rok 2013.
Nutno připravit projektové řešení
Realizace je nezbytná z důvodu bezpečnosti.
V roce 2014 je plánovaná demolice domu na ul. Budišovská, která bude spojená
s terénními úpravami, mimo jiné částečné vybudování chodníku k Lidlu.
Nutno projekčně řešit.
Zadáno zpracování PD na inženýrské sítě, studie byla již zpracována
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Zpráva o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2013

Aktivita

Plnění

Komentář

Opatření 2.1.3 – Odstranění závad v oblasti kanalizací
Dořešení svedení povrchových vod v lokalitě ul. Křížová a
z pozemků podél ulice Oderská

Nesplněno

Nutno připravit projektovou dokumentaci

Zpracování projektové dokumentace – vybudování kanalizace
v místní části Klokočov

Nesplněno

Možno realizovat pouze z dotace – finanční nákladnost

Vybudování jednotné kanalizace v Jelenicích

Nesplněno

Je zpracována PD, ale realizace zatím není možná, nejsou vyjasněné vlastnické vztahy

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

Nesplněno

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

Rekonstrukce kanalizace v areálu ZŠ Komenského a výměna
potrubí splaškové kanalizace v přípravně zeleniny ve ŠJ

Nesplněno

Nutno projektově připravit

Odvedení dešťových vod ze spojky Těchanovická – Selská (u
p.Krause

Nesplněno

Nutno projekčně připravit

Opatření 2.1.4 – Podpora budování ostatní infrastruktury
Rekonstrukce náměstí J.Zajíce

Částečně plněno

Pro svou finanční náročnost se hledá vhodný dotační titul. V roce 2011 nebyla dotace
získána.

Zřízení a instalace prvků ke zvýšení pasivní bezpečnosti na
pozemních komunikacích (např. zpomalovací pruhy, osvětlení
přechodů pro chodce, atd.)

Částečně plněno

Byla stanovena místa instalace informačních dopravních radarů, které schválila RM. Zatím
byl pořízen radar v Zálužné. Pořízení zbývajících bude postupné, z možných dotačních
titulů.

Rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému města
Vítkova

Nesplněno

Hledat vhodné dotační tituly.

Vybudování kolumbária na hřbitově ve Vítkově

Nesplněno

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

Zastřešení autobusových stanovišť na autobusovém nádraží ve
Vítkově

Nesplněno

Je zpracována PD, hledá se vhodný dotační titul.

Opatření 2.2.1 – Podpora budování zařízení pro seniory a handicapované občany
Průběžná aktualizace komunitního plánu města
Zřízení městské ubytovny pro matky s dětmi

Průběžně plněno
Nesplněno

V roce 2014 se bude zpracovávat nový komunitní plán, průběžně je plněn stávající.
Nutno projekčně připravit, žádat o dotaci
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Aktivita
Vybudování zařízení bydlení pro seniory

Plnění
Částečně plněno

Komentář
Přestavba domu na ul.Budišovské č.877, výtah byl opraven, ale stále nezastavuje v patře. Je
zpracován projekt na nový výtah. Další řešení nutno projekčně připravit a hledat vhodné
dotační tituly.

Opatření 2.2.2 – Udržení a zkvalitnění odpovídající sítě zdravotnických zařízení a služeb
Vybudování „heliportu“

Částečně plněno

Umístění je řešeno ve změně č. 2 ÚPD.

Opatření 2.2.3 – Podpora projektů rekonstrukce a budování sportovních zařízení
Rekonstrukce a rozšíření dětského hřiště na sídlišti Selská za
domem čp. 944 (kompenzace za zrušené hřiště na ulici Nová)

Splněno

V roce 2013 bylo dokončeno, z rozpočtu města.

Oplocení Střediska volného času

Splněno

V roce 2013 bylo oploceno, díky získané dotace z Ministerstva vnitra.
Došlo k vybudování dětského hřiště na ul. Selská.
Nadále hledat vhodné plochy a následně dotační tituly.

Vytvoření nových hracích a odpočinkových ploch pro rodiče
s malými dětmi

Průběžně plněno

Rekonstrukce městského koupaliště

Průběžně plněno

Spolupráce na vybudování zázemí u lyžařského areálu
v Guntramovicích (parkoviště, sociální zázemí, doprava apod.) a
iniciovat jednání o zřízení zimní víkendové linky skibusu k
areálu

Nesplněno

Je zpracována studie na opravu bazénového dna a stěn. Čeká se na vyhlášení vhodného
dotačního titulu.
Iniciovat jednání o zřízení zimní víkendové linky skibusu k lyžařskému areálu.

Rekonstrukce sokolovny v Klokočově

Průběžně plněno

Na základě statického posudku byla provedena fixace obvodních stěn pomocí
ocelových pásů u střechy. Hledat vhodné dotační tituly na celkovou rekonstrukci.

Rekonstrukce sportovního lehkoatletického areálu s oválem
nad Gymnáziem

Částečně plněno

Po sloučení škol, patří pozemek městu. ZŠ zadala zpracování PD na celý areál. Nutno
hledat dotační titul.

Pořízení mobilního kluziště

Nesplněno

Hledat vhodné dotační tituly.

Rekonstrukce atletické dráhy na tartan a trávníku na stadionu

Nesplněno

Zpracovat PD a hledat vhodný dotační titul.

Rekonstrukce škvárového hřiště a plochy mezi koupalištěm a
hřištěm
Rekonstrukce tenisových kurtů

Částečně plněno
Nesplněno

Zpracován projekt na umělou trávu a studie na zatravnění. Zamítnutá dotace, nadále
hledat vhodné dotační tituly.
Hledat v hodné dotační tituly, zatím nejsou finanční prostředky.
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Aktivita

Plnění

Komentář

Oplocení celého sportovního areálu

Nesplněno

Zpracovat PD a hledat vhodné dotační tituly.

Rekonstrukce minigolfového hřiště

Nesplněno

Zpracovat PD a hledat vhodné dotační tituly.

Rozšíření herní plochy u objektu SVČ v Klokočově, vytvoření
multifunkčního hřiště

Nesplněno

Zpracovat PD a hledat vhodné dotační tituly.

Opatření 2.2.4 – Podpora projektů optimalizace a modernizace školních zařízení
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)

Nesplněno

Nutno projekčně připravit. Realizace musí být až po ukončení doby udržitelnosti (získána
dotace na zateplení), která bude ještě 2 roky.

Rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště při ZŠ Vítkov,
Komenského

Nesplněno

Neúspěšné žádáno o dotaci (ROP), dále hledat vhodné dotační tituly.

Zbudování prostor pro výuku v půdní nástavbě nad pavilonem A,
zbudování nástavby nad pavilonem B a C pro výuku a školní
družinu

Nesplněno

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

Rozšiřování aktivit komunitního centra při Gymnáziu Vítkov

Průběžně plněno

Komunitní centrum kontinuálně rozšiřuje svou nabídku aktivit, reaguje na aktuální
poptávku. Nabídka aktivit se bude rozšiřovat i v následujících letech.

Optimalizace a modernizace školních zařízení

Průběžně plněno

Průběžná realizace získaných dotačních prostředků, nadále hledat vhodné dotační tituly.

Rekonstrukce budovy ZŠ Opavská – kotelna, dílny ve dvoře,
nástavba pro výdejnu stravy, školní šatny, ŠD a ŠK

Částečně plněno

V roce 2013 došlo k převodu majetku (celé budovy), a od 1. 1. 2014 bude budova MSK
– SOU Vítkov Podhradí.

Zateplení budovy a výměna oken budovy Střediska volného
času ve Vítkově

Splněno

Zateplení budovy, výměna oken a změna technologie
vytápění budovy SVČ v Klokočově (turistická ubytovna),
včetně občanské vybavenosti a rekonstrukce sociálního
zařízení
Zateplení a výměna oken v MŠ v Klokočově

Částečně plněno

Splněno

V roce 2013 proběhla realizace, díky získané dotaci z OPŽP.
Získána dotace na zateplení budovy a výměnu zdroje vytápění, v roce 2013 proběhl
výběr zhotovitele. Realizace bude v roce 2014. Dále bude z prostředků města a SVČ
provedena rekonstrukce sociálního zařízení, osvětlení
V roce 2013 proběhla realizace, díky získané dotaci z OPŽP.

Opatření 2.2.5 – Podpora místních muzejních tradic, kulturních a společenských aktivit, spolků
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Zpráva o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2013

Aktivita

Plnění

Komentář

Pořádání mezinárodních hudebních setkání

Průběžně plněno

Jsou stanoveny termíny na rok 2014, jsou v ročním plánu oddělení kultury.

Mezinárodní spolupráce na úrovni zájmové i profesní zejména
s partnerskými městy a spřátelenými městy

Průběžně plněno

Jsou stanoveny termíny na rok 2014, jsou v ročním plánu oddělení kultury.

Propagace města nejrůznějšími publikacemi

Průběžně plněno

V roce 2013 byla vydána publikace Slezský norik – klidná síla z podhůří Jeseníků.

Pořádání plenérů
Příprava nových výstavních aktivit

Nesplněno

V tomto roce žádný nebyl a neplánuje se ani na rok 2014.

Průběžně plněno

Opatření 2.2.6 – Podpora projektů výstavby všech typů bydlení
Půdní vestavba 2 bytových jednotek - ul. Opavská č.p. 18,
Vítkov
Plynofikace domu na ul. Nová č.p. 421, Vítkov

Částečně splněno
Nesplněno

Zpracována PD a vydáno pravomocné stavební povolení. Nyní hledat vhodné dotační
tituly a realizovat
Nutno zpracovat PD.

Průběžná revitalizace bytového fondu města Vítkova, i
v místních částech (zejména zateplení, výměna oken)

Průběžně plněno

Příprava lokality Vítkov – sever (68 rodinných domů) pro
výstavbu rodinných domů. Výstavba inženýrských sítí.

Částečně plněno

Je zpracována urbanistická studie. Překážkou v realizaci jsou pozemky soukromých
vlastníků.

Příprava lokality Vítkov – u zemědělského areálu (26 rodinných
domů) pro výstavbu rodinných domů. Výstavba příp.
rekonstrukce inženýrských sítí

Částečně plněno

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 vybudované bez patřičného povolení.

Částečně plněno

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.

Příprava lokality Vítkov – u nemocnice pro výstavbu rodinných
domů. Výstavba inženýrských sítí.
Výstavba sociálních bytů

Nesplněno

V roce 2013 byla provedena výměna oken v domě Oderská 178 a zateplení půdních
bytů a střechy na náměstí Jana Zajíce 14 – 15.

Vytipovat území, projekčně připravit.

Opatření 2.2.7 – Podpora projektů pro romské etnikum
Romské komunitní centrum

Splněno

SVČ v roce 2013 otevřelo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Schází se tam
mimo jiné i mladí Romové.

Opatření 2.2.8 – Podpora projektů rekonstrukce a budování kulturních, společenských a vzdělávacích zařízení pro volnočas. aktivity obyvatel
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Zpráva o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2013

Aktivita

Plnění

Komentář

Rekonstrukce kina Panorama Vítkov, včetně promítací
technologie

Nesplněno

V současné době je kino z technických důvodů zavřeno. Nutné hledat další vhodné dotační
tituly. Je zpracována PD a vybrán zhotovitel. V současné době probíhají jednání o vyjmutí
ze seznamu kulturních památek.

Oprava terasy v areálu Střediska volného času

Nesplněno

Projekčně připravit, hledat vhodné dotační tituly.

Centrum pro rodiče s dětmi

Nesplněno

Projekčně připravit, hledat vhodné dotační tituly.

Rekonstrukce kulturního domu
Rekonstrukce parku za kulturním domem – prostory pro kulturní
akce pod širým nebem
Vytvoření prostor pro depozitář muzea (výstavbou nebo
rekonstrukcí)

Částečně plněno

V roce 2013 bude žádáno o dotaci na zateplení a výměnu oken celé budovy. Výsledek
bude nám v roce 2014.

Nesplněno

Zpracována PD, hledat vhodné dotační tituly.

Nesplněno

Dlouhodobý záměr. Nutno projekčně připravit.

Vybavení velké výstavní síně v KD Vítkov

Částečně plněno

Částečně je zahrnuto do rozpočtu města na rok 2013. Dále hledat vhodné dotační tituly.

Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově

Částečně splněno

Byl zpracován investiční záměr pro opravu východní části hřbitova Ing. arch. Janem
Kováčem. Hledat vhodné dotační tituly.

Postupná rekonstrukce památek, které nejsou kulturními
památkami (např. křížky, pomníky, památníky, kapličky,
boží muka, atd.)

Průběžně plněno

V roce 2013 byla díky získané dotace z MSK opravena kaplička v Zálužné. Nadále
hledat vhodné dotační tituly. Dále byla zadáno zpracování restaurátorské zprávy na
obnovu křížku v Jelenicích.

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

Průběžně plněno

V roce 2013 získala církev dotaci na opravu věže, město přispělo částkou 0,5 mil. Kč.

Tvorba společných projektů se zahraničními partnery na
úrovni měst

Průběžně plněno

V roce 2013 došlo k realizaci projektů z OP přeshraniční spolupráce ČR – PR, a to
„Dědictví břidlice“ a „20x365“. Dále proběhl projekt ve spolupráci ČR – SR „Cesty
za poznáním“. V roce 2014 bude žádáno o další prostředky na projekty, které posílí
přeshraniční spolupráci.

Pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí
s mezinárodní účastí

Průběžně plněno

Během celého roku probíhají akce s partnerským městem Kalety a slovenským městem
Vrbové.

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

Průběžně plněno

ZŠ Komenská Vítkov je zapojena do projektu NAEP (comenius) s partnerskými zeměmi
Francie, Finsko, Itálie a Velká Británie.

Opatření 2.2.9 – Mezinárodní spolupráce
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Zpráva o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2013

Aktivita

Plnění

Komentář

Opatření 2.3.1 – Podpora vzniku nových produktů CR, budování a rekonstrukce zařízení CR
Rekonstrukce a modernizace Autokempu Podhradí
Vybudování chodníku pro pěší a cyklisty podél silnice z Vítkova
k vodní nádrži Balaton

Částečně plněno

Z rozpočtu města bylo v roce 2012 opraveno sociální zařízení. Dále hledat vhodné dotační
tituly.

Příprava k realizaci

Projektový záměr byl zahrnut do změny č. 5 ÚPD, změna byla vydána v pol. 2010, akce je
tak zařazena mezi veřejně prospěšné stavby aby se zvýšily šance na možnost získání dotace.
Nejsou vyřešeny majetko-právní vztahy.

Rozšíření nabídky služeb Informačního centra

Průběžně plněno

Průběžně plněno.

Zavádění nových technologií podporujících rozvoj cestovního
ruchu (např. mobilní průvodce, interaktivní mapy, informační
místa a kiosky)

Průběžně plněno

Další rozšíření již vzniklého průvodce města.

Technické vybavení informačního centra

Průběžně plněno

V roce 2013 byla pořízena nová GPS z dotace MSK.

Účast města na výstavách cestovního ruchu a jeho prezentace

Průběžně plněno

Budování naučných stezek, údržba stávajících informačních
turistických odpočívadel
Oprava a údržba stávajících cyklostezek
Rozšíření sítě cyklostezek do místních částí (zejména Prostřední
Dvůr, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice) a vydání jejich map

Jiné řešení

V roce 2013 byla v září slavnostně otevřena nová Naučná stezka „Dědictví břidlice“,
která informuje o vzácném přírodním nalezišti břidlice v oblasti Zálužné.
Nejsou v majetku města, lze se podílet pouze investičním příspěvkem

Jiné řešení

Nutno řešit majetkoprávní vztahy, v roce 2012 řešeny nebyly

Průběžně plněno

Realizace cyklostezky „Střecha Evropy“

Částečně plněno

Bylo vydáno územní rozhodnutí. Bude vyhlášena výzva, do které bude možné podat žádost
o dotaci – nutná dohoda více obcí, jejichž územím stezka vede.

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)

Částečně plněno

Pořízení mobilního zařízení je řešeno ve spolupráci s Mikroregionem Moravice, již byl
zakoupen velkokapacitní Párty stan. Nadále hledat jiné možnosti.

Vybudování atraktivit cestovního ruchu - např. Vyhlídková věž
Klokočov - Horka
Vydávání propagačních a informačních materiálů
Vybudování relaxačního centra, krytého bazénu nebo wellness

Nesplněno
Průběžně plněno
Nesplněno

Není v majetku města, řešit majetkoprávní vztahy
V roce 2013 bylo vydáno 7 informačních letáků a image materiál.
Vytipování vhodné lokality, vyhlášení záměru na prodej pozemku.

Opatření 2.3.2 – Institucionalizace spolupráce v Mikroregionu Moravice a s okolními mikroregiony
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Zpráva o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2013

Aktivita

Plnění

Komentář

Příprava a realizace společných projektů Mikroregionu Moravice

Částečně plněno

Probíhá aktivní spolupráce mezi obcemi mikroregionu. Jednotlivé obce si většinou žádají o
dotace samostatně.

Úpravy na zřícenině hradu Vikštejn a vytvoření zázemí pro
pořádání akcí

Průběžně plněno

V roce 2012 byla opravena Roderichova kaple, za pomoci občanského sdružení Radkov a
o.s. za Opavu. Během celého roku se konala řada kulturních akcí.

Opatření 2.3.3 – Podpora účinnější a agresivnější propagace města a okolí
Propagace města a jeho akcí v regionálním tisku formou placené
inzerce

Průběžně plněno

Průběžně jsou zveřejňovány články a informace v regionálním tisku.

Opatření 2.4.1 – Dobudování šetrného energetického a odpadního systému
Výstavba kompostárny v areálu skládky TKO Nové
Těchanovice

Splněno

Dokončeno, kolaudace byla 22. 11. 2013

Nákup technologie kompostárny

Splněno

Získána dotace, v roce 2013 proběhl výběr dodavatele, realizace v roce 2014.

Vybudování Sběrného dvora

Splněno

Získána dotace, v roce 2013 proběhl výběr zhotovitele, realizace proběhne v první
polovině roku 2014.

Nákup nové svozové techniky

Splněno

TS získaly dotaci z OPŽP.

Opatření 2.4.2 – Další zkulturnění drobných ploch
Průběžně plněno

V roce 2014 proběhne další etapa ozelenění náměstí. Na severní straně budou nově tři
výsadbové plochy a na západní straně bude vysazen jehličnan (budoucí vánoční strom).
Průběžně bude prováděna zákonná náhradní výsadba za pokácené stromy.

Celková regenerace a rekonstrukce městského hřbitova včetně
osvětlení

Částečně plněno

Je zpracována PD o 8 stavebních objektech, vydáno územní rozhodnutí. Prozatím není
vhodný dotační titul ani prostředky v rozpočtu města. Hřbitovní stěna z ulice Bezručové je
v havarijním stavu, kdy ohrožuje pomníky. Bylo zpracováno řešení, které nyní čeká na
posouzení památkářů. Průběžně je hřbitov udržován TS.

Celková úprava velkého městského parku, včetně rybníčku a
osvětlení

Částečně plněno

Byla vypracována studie záměru revitalizace rybníčku. V roce 2013 byla neúspěšná žádost o
dotaci. Nadále hledat vhodné dotační tituly.

Realizace ozelenění města dle schválené studie

Zkulturnění starých památných stromů

Opatření 2.4.3 – Rozvoj ekologické výchovy
Rozvoj ekologické výchovy ve všech stupních škol

Průběžně plněno

Průběžně plněno na úrovni škol.
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Zpráva o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2013

Aktivita

Plnění

Komentář

Opatření 2.5.2 – Přechod na údržbu krajiny
Revitalizace vodních toků
Ochrana významných přírodních lokalit, udržovat přírodní
bohatství krajiny

Opatření 2.5.3 – Podpora doplňkových aktivit – rybníkářství, agroturistika
Spolupráce města se zemědělskými společnostmi, podpora
agroturistiky

Průběžně plněno

Každoročně město finančně podpoří 1-2 akce.

Opatření 2.5.4 – Výroba biologicky čistých potravin či jiných zemědělských surovin
Podpora rozvoje agropodnikání, zpracování zemědělských
surovin apod.

Opatření 2.6.1 – Zprovoznění podnikatelské zóny
Rozšíření podnikatelské zóny, přilákání vhodných investorů
různými pobídkami

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

Průběžně plněno

V roce 2014 se plánuje setkání podnikatelů v rámci projektů ČR, PR a SR. Na tento
projekt bylo žádáno o dotaci, výsledek bude znám v roce 2014.

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

Průběžně plněno

Opatření 2.6.4 – Poradenství pro začínající podnikatele
Podpora podnikatelského inkubátoru
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