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1.
1.1.

Úvod
Obecné informace o Akčním plánu

Základní informace o akčním plánu, jeho významu, poslání, ale i o nakládání s ním, včetně rolí
jednotlivých aktérů, jsou nastíněny již ve strategické části dokumentu (Strategického plánu města).
Pro připomenutí jsou klíčové informace uvedeny i v této úvodní části.
Akční plán je důležitým dokumentem navazujícím na implementační část strategického plánu. Je
tvořen jednotlivými projektovými záměry/akcemi, směřujícími k rozvoji města a představuje tak
operativní nástroj řízení realizace strategického plánu.
Vedle akčního plánu má město založen tzv. Zásobník projektů, které nejsou z různých důvodů zatím
zařazeny do akčního plánu (např. z důvodu nedostatku finančních prostředků, prozatím nízké míry
připravenosti, aktuálnosti či potřebnosti, neexistence dotačního nástroje apod.) s tím, že v případě
změny situace - například vypsání dotačního titulu či zvýšené potřeby řešit předmět projektu,
případně posunu priorit města, mohou být v rámci aktualizace přesunuty ze zásobníku do akčního
plánu. K tomuto posunu dochází i bez nahodilých či vnějších příčin v čase prostě tím, že projekty
akčního plánu jsou postupně realizovány a záměry ze zásobníku tak postupně dostávají na prioritě,
stávají se součástí akčního plánu a dochází i na jejich realizaci.

1.2.

Příprava akčního plánu, resp. zásobníku projektů

Paralelně s tvorbou implementační části strategického plánu byly ze strany města shromažďovány
projektové záměry, jež jsou součástí tohoto akčního plánu (případně zásobníku projektů) a jež jsou
faktickým a hmatatelným naplněním priorit města formulovaných v návrhové části strategického
plánu.
Jedná se však o permanentní proces. V průběhu dalších let, na která je Strategický plán města
Červený Kostelec vytvářen, tak budou další záměry shromažďovány, projednávány a zpracovávány
podle potřeb města. K navrhování dalších projektů bude docházet v rámci běžných činností města a
jeho úřadu, jako jsou zasedání zastupitelstva a rady města a jejich orgánů (komisí), výkon práce
odborů MěÚ ad. Dále mohou projektové záměry vznikat například při aktualizaci územního plánu či
z iniciativy místních aktérů.

1.3.

Struktura informací obsažených v akčním plánu

Jednotlivé projekty jsou pak přímo v akčním plánu popsány v tzv. kartách projektů, udávajících jejich
základní (předpokládané) charakteristiky. Projekty jsou v akčním plánu řazeny dle jednotlivých
prioritních os a opatření a je tak zřejmá linka mezi realizací projektu a jeho příspěvkem k plnění cílů
prioritní osy, resp. k dosahování očekávaných výstupů a výsledků.
Realizace projektů nebude probíhat současně, ale postupně dle možností města (finančních,
personálních, technických ad.), proto jsou v akčním plánu seřazeny se zohledněním priorit s tím, že
by měly být naplňovány nejdříve projekty pro město aktuálně nejdůležitější a nejpotřebnější.

Akční plán

5

Strategický plán města Červený Kostelec 2014 – 2020

Akční plán implementace Strategického plánu tak představuje přehled zásadních projektových
záměrů, které mají přispět k rozvoji města v krátkodobém horizontu (1- 3 roky) a zároveň je
nástrojem průběžného řízení implementace Strategického plánu.
Akční plán realizace jednotlivých prioritních os Strategického plánu je zpracován do podoby tabulky,
která v záhlaví obsahuje vždy název a číslo prioritní osy a formulaci jejího strategického cíle, ke
kterému se projektové záměry/aktivity akčního plánu váží a k jehož plnění bezprostředně přispívají.
Každý projekt/aktivita má v akčním plánu zpracovánu tzv. kartu projektu, osahující základní
informace o něm, konkrétně:
–

Číslo projektu/aktivity – v kartách projektů je zavedeno číslování tak, aby byl každý
projekt/aktivita jednoznačně identifikovatelný s prioritní osou (první číslice), oblastí
(druhá) a opatřením (třetí číslice). Poslední číslice pak patří vlastnímu projektu/aktivitě a
odpovídá pořadí, v jakém je uveden v tabulce.

–

Název projektu, případně popis aktivity: projekty, resp. aktivity je třeba v akčním plánu
jednoznačně identifikovat. Z toho důvodu je součástí jejich karty buď název (v případě, že
je znám, např. když vychází z označení stavebního projektu/dokumentace) nebo stručný
popis projektu tak, aby bylo zcela jasné, o jakou konkrétní aktivitu/akci, případně vč.
identifikace konkrétní lokality ve městě, se jedná.

–

Stav připravenosti – tato část karty projektu poskytuje informace o rozpracovanosti
projektového záměru. Je zde naznačena fáze přípravy, v jaké se nachází, např. zda se
jedná pouze o záměr, nebo zda již byla vytvořena studie, která jej blíže popisuje či zda se
jedná o zavedenou aktivitu, ve které bude pokračováno. Dalšími milníky může být
zpracovaná projektová dokumentace, vydané územní rozhodnutí, stavební povolení
apod.

–

Nositel/zodpovědnost – v této části karty projektu je uveden konkrétní garant projektu.
Tedy útvar, případně osoba či organizace, která projekt buď přímo realizuje, nebo je
pověřena mediační či jinou činností ústící v jeho úspěšnou realizaci a garantující tak
příspěvek projektu k dosahování cílů Strategického plánu. Mnohdy se jedná o úvar
v organizační struktuře města či jím zřízenou organizaci. Stejně tak ale může být
garantem i subjekt či osoba mimo úřad a samosprávu.

–

Termín realizace – jedná se o předpokládaný údaj identifikující čas realizace
projektu/aktivity (tedy nikoli přípravy, zahájení apod.). Přestože je v této fázi orientační,
je nezbytný jednak pro včasnou realizaci přípravných prací, ale i pro provazování záměru
s dalšími klíčovými dokumenty města (rozpočet, rozpočtový výhled, investiční strategie
apod.), resp. celou jeho investiční a rozpočtovou politikou. V případě víceletých projektů
je nezbytné uvést přinejmenším roky jeho realizace. Pokud je to reálné, je vhodné uvést i
měsíce realizace, zvláště u krátkodobých projektů/aktivit.

–

Předběžné náklady – jsou uváděny v tisících Kč a představují orientační (předpokládaný)
finanční objem projektového záměru. Obvykle se jedná o odhad nákladů stanovený
expertním odhadem či na základě zkušenosti s obdobnými projektovými záměry.
V případě projektů/aktivit v pokročilé fázi přípravy, kde jsou již k dispozici skutečné
(položkové) rozpočty, je vhodné uvést je s co největší mírou přesnosti. Uvádí se celkové
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předpokládané náklady akce, tedy i se zahrnutím vedlejších nákladů (např. přípravných).
Naopak případné dotace a zdroje financování zde zvažovány nejsou, ty jsou řešeny
v dalším poli karty projektu.
–

Možné zdroje financování – v poslední části karty projektů je vhodné již zvažovat
potenciální zdroj financování. S ohledem na efektivitu výdajů a hospodárné nakládání s
omezenými prostředky města, je vhodné naznačit i případné možnosti financování
z externích zdrojů (dotace evropské či národní, případně rozpočty jiných subjektů,
sponzorské financování, PPP projekty apod.).
V případě, kdy je známa i předpokládaná struktura financování a podíl externích zdrojů,
je vhodné uvést i tento údaj (např. 85 % dotace, 15 % rozpočet města). Je třeba mít na
paměti, že s jedná skutečně o prvotní „nasměrování“ úvah o zdrojích financování,
v žádném případě o jejich jednoznačnou a konečnou identifikaci. To není možné na
straně jedné z důvodu nejistoty o podobě dotačních nástrojů, jež se prakticky
permanentně mění, na straně druhé pak z důvodu často nejasných parametrů
projektu/aktivity a tak nemožnosti stanovit, zda daný projekt/aktivita splní podmínky
příslušného dotačního titulu či nikoli. Jedná se tak pouze o prvotní nástin s tím, že každou
akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně.

Akční plán je dynamickým dokumentem, tedy dokumentem, s nímž je neustále pracováno, jež
podléhá monitoringu plnění a hodnocení vazby na strategický plán a realizaci příspěvku jednotlivých
akcí k dosahování jeho cílů. V rámci práce s akčním plánem (monitoring, hodnocení) je tak např.
vhodné zaznamenat, které záměry již byly naplněny. Dále je potřeba sledovat, zda například není
naplňování některých záměrů opomíjeno a zpožďováno.
Stejně tak se jedná o dokument, který je v pravidelných i nepravidelných intervalech aktualizován,
doplňován a upřesňován tak, aby zůstala zachována jeho hlavní funkce - tedy aby byl stále aktuálním
a s dalšími dokumenty a politikami města provázaným nástrojem implementace strategického plánu.
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2.1.

Přehled priorit, oblastí a opatření strategického plánu města

S ohledem na fakt, že akční plán a jeho jednotlivé součásti (aktivity/projekty) jsou bezprostředně
navázány na návrhovou část strategického plánu, jeho strukturu, priority a opatření a vzhledem
k tomu, že jednotlivé projekty v akčním plánu bezprostředně přispívají k plnění jednotlivých
specifických cílů SP, je na úvod zařazena přehledná tabulka priorit a opatření strategického plánu.
Tabulka: Přehled priorit, oblastí a opatření strategického plánu

4. Správa
města

3. Kvalitní život ve městě

2. Hospodářský rozvoj
města

1. Infrastruktura a životní
prostředí

Prioritní
osa

Oblast

1.1.
Doprava a komunikace
1.2.
Technická infrastruktura

1.3.
Životní prostředí

2.1.
Zaměstnanost

2.2.
Podpora podnikání ve
městě

Opatření
1.1.1

Zlepšení stavu komunikací

1.1.2
1.1.3
1.2.1

Snížení negativních vlivů dopravy na život ve městě
Bezpečnost dopravy
Modernizace a dobudování sítí základní technické
infrastruktury
Rozšíření separace odpadu
Ekologické zátěže
Snížení emisní zátěže ze stacionárních zdrojů
Zlepšení stavu krajiny a eliminace environmentálních rizik
Environmentální vzdělávání a povědomí obyvatel
Sladění nabídky a poptávky na trhu práce
Sociální podnikání a jiné formy směřující k vyšší ekonomické
aktivitě znevýhodněných skupin

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2.1.1
2.1.2
2.2.1

Podnikatelská infrastruktura

2.2.2

Atraktivní podnikatelské prostředí

2.2.3

Služby a maloobchod

2.2.4

Cestovní ruch

3.1. Občanská vybavenost a
3.1.1
prostředí města
3.2.1
3.2.2
3.2.
3.2.3
Veřejné služby
3.2.4
3.3.
Dostupné bydlení
3.4.
Kultura, sport a volný čas
4.1.
Strategické řízení města

Kvalitnější a přívětivější veřejný prostor

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4.1
3.4.2

Sociální služby
Školství
Bezpečnost ve městě
Podpora organizací občanské společnosti poskytujících
veřejné služby
Příprava lokalit pro bytovou výstavbu
Zvyšování kvality a dostupnosti podporovaného bydlení
Údržba a zlepšení bytového fondu
Kulturní a společenský život města
Sportovní, volnočasové a další obecně prospěšné aktivity

4.1.1

Strategické řízení města

4.2.
4.2.1
Posilování vnějších funkcí města

Posilování vnějších funkcí města

4.3. Otevřený úřad

Otevřený úřad

Akční plán
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2.2.

Přehled projektových záměrů/aktivit v jednotlivých prioritních osách do roku 2018

2.2.1. Prioritní osa 1: Infrastruktura a životní prostředí
STRATEGICKÝ CÍL PO 1: Město nabízející takovou infrastrukturu a životní prostředí, které nebudou limitovat zájem obyvatel a investorů o život a podnikání v něm

Číslo
aktivity

Aktivita/projekt

Stav připravenosti

Nositel/
zodpovědnost

Termín
realizace

Předběžné
náklady (v tis. Kč)

Možné zdroje
financování*

2017

3 150

Rozpočet města

2017-2018

32 000

Rozpočet města

2017 – 2018
dle realizace
ul. Sokolská

15 750

Rozpočet města

2018

6 500

Rozpočet města

2018

31 850

IROP až 90%
způsobilých
výdajů

Opatření 1.1.1 Zlepšení stavu komunikací
1.1.1.1

1.1.1.2

Opěrná zeď Lánská

Investiční záměr

Rekonstrukce ulice Sokolská

Investiční záměr

Rekonstrukce ul. Letná

Investiční záměr

Opěrná zeď Na strži včetně
komunikace, kanalizace a vody

Investiční záměr

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

Přednádražní prostor – dopravní
terminál - Přeložka ulice 5. května
a nová autobusová stání**

Investiční záměr,
zpracována koncepce
veřejné dopravy

Akční plán

Odbor rozvoje
města, Odbor
místního
hospodářství
Odbor rozvoje
města/ SÚS KHK
Odbor rozvoje
města, VODA,
Odbor místního
hospodářství
Odbor rozvoje
města, Odbor
místního
hospodářství
Odbor rozvoje
města

9

Strategický plán města Červený Kostelec 2014 – 2020

1.1.1.6

Investiční záměr oprava

Povrchy komunikací Stolín

Odbor místního
hospodářství

2016

2 500

Rozpočet města

Opatření 1.1.2 Snížení negativních vlivů dopravy na život ve městě
Přednádražní prostor – dopravní
terminál - Přeložka ulice 5. května
a nová autobusová stání**

Investiční záměr,
zpracována koncepce
veřejné dopravy

Odbor rozvoje
města

2018

31 850

IROP až 90%
způsobilých
výdajů

1.1.2.2

Cyklostezka Lhota – hráz Brodský

Vydáno územní
rozhodnutí

Odbor rozvoje
města

2017

20 000

SFDI ČR

1.1.2.3

Cyklostezka průmyslovou zónou část Retip – MG Italy

Záměr

Odbor rozvoje
města

2018

4 300

IROP až 90%
způsobilých
výdajů

1.1.2.4

Přeložka 1/14 v úseku Vysokov
(1/33) po Č. Kostelec,
komunikace s Ministerstvem
dopravy a ŘSD

Komunikace s MD, ŘSD
výhledová studie

Odbor rozvoje
města

2016 a později

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační
role

-

1.1.2.5

Přeložka 1/14 v oblasti prům.
zóny, komunikace
s Ministerstvem dopravy a ŘSD

Zásady územního
rozvoje pro
Královéhradecký kraj
2014 - 2018

Odbor rozvoje
města

2018 a později

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační
role

-

2016

5 000

MD 85 %
(údaj města)

1.1.2.1

1.1.3 Bezpečnost dopravy
1.1.3.1

Rekonstrukce 4 mostů (k.ú. Č.
Kostelec a Olešnice)

Územní rozhodnutí

Akční plán
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1.1.3.2

Analýza dopravní bezpečnosti,
stanovení dopravních cest pro
pěší s ohledem na bezp. chodců

záměr

1.1.3.3

Opatření bezpečnosti – přechody
ul.: 5. května. Manželů
Burdychových a Jiráskova

Probíhá zpracování
dokumentace

1.1.3.4

Chodník Devět Křížů – úsek
Obalovna

1.1.3.5

Cyklo-chodník - Industrial park

1.1.3.6

Chodník a VO Brodský (kemp –
hráz)

1.1.3.7

Odbor rozvoje
města, Odbor
místního
hospodářství
/Policie ČR

2017

Kanalizační přípojky StolínMstětín

1.2.1.2

Dešťová kanalizace Stolín Mstětín

Rozpočet města

Rozpočet města
Odbor místního
hospodářství

Územní rozhodnutí

Odbor rozvoje
města/Majetkový
odbor

Vydáno územní
rozhodnutí

Odbor rozvoje
města

2016

500

(za určitých podmínek
lze zvažovat IROP či
SFDI)

Rozpočet města
2017

2017

Odbor rozvoje
města, Odbor
Investiční záměr
2017
místního
hospodářství
Město Červený
Měřiče rychlosti 4 ks
Investiční záměr
2016
Kostelec Městská policie
Opatření 1.2.1 Modernizace a dobudování sítí základní technické infrastruktury

1.2.1.1

200

3 200

10 700

(za určitých podmínek
lze zvažovat IROP či
SFDI)

Za určitých
podmínek IROP až
90% způsobilých
výdajů

Rozpočet města
900

(za určitých podmínek
lze zvažovat IROP či
SFDI)

200

Rozpočet města

Územní souhlas

Odbor rozvoje
města

2016

2 250

Rozpočet města

Investiční záměr - oprav

Odbor místního
hospodářství

2016

6 400

Rozpočet města

Akční plán
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1.2.1.3

Veřejný vodovod Olešnice,
bytovky - bramborárna

Připraveno k realizaci

Odbor rozvoje
města/VODA

2016

1 400

Rozpočet města

1.2.1.4

Přeložka vodovodu, Horní
Kostelec, č.p. 234

Připraveno k realizaci

VODA

2016

510

Rozpočet města

1.2.1.5

Regulace VO ul. Českoskalická

Investiční záměr

Odbor místního
hospodářství

2016

120

Rozpočet města

1.2.1.6

VO ul. Severní a rozšíření Horní
Kostelec

Investiční záměr

Odbor místního
hospodářství

2016

210

Rozpočet města

1.2.1.7

Splašková kanalizace, Bohdašín Náměrky

Připraveno k realizaci

Odbor rozvoje
města/VODA

2016

1 500

Rozpočet města

Investiční záměr

Odbor rozvoje
města, VODA,
Odbor místního
hospodářství

2017

4 680

Rozpočet města

v řešení

v řešení

OPŽP, případně
národní zdroje
(SFŽP)

2017

6 310

OPŽP

1.2.1.8

Kanalizace vč. komunikace – ul. V
Pazderně

Opatření 1.3.2 Ekologické zátěže
1.3.2.1
Analýza rizik (pitná voda)

Monitoring, sanace
znečištění

1.3.2.2
Skládka Bohdašín

Probíhá územní řízení

Akční plán

Odbor rozvoje
města, VODA
Odbor rozvoje
města, Odbor
místního
hospodářství
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Opatření 1.3.3 Snížení emisní zátěže ze stacionárních zdrojů
1.3.3.1

Podpora tzv. „Kotlíkových dotací“
- podpora projektu KH kraje

Projektový záměr

Město Červený
Kostelec

2016

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační role

-

Opatření 1.3.5 Environmentální vzdělávání a povědomí obyvatel
1.3.5.1

Spolupráce zvláště se základními
školami - projekt Den Země

Probíhá, bude
pokračovat dále

Město Červený
Kostelec

2016

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační role

-

1.3.5.2

Medializace tématu ochrany a
zlepšení ŽP obecně
(Červenokostelecký zpravodaj rubrika Životní prostředí,
internetové stránky města ad.)

Probíhá, bude
pokračovat dále

Město Červený
Kostelec

2016

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační role

-

1.3.5.3

Medializace tématu zlepšení
nakládání s odpadem ve městě

Probíhá, bude
pokračovat dále

Město Červený
Kostelec

2016

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační role

-

* jedná se pouze o prvotní nástin, pro každou akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně
** Projekt: Přednádražní prostor – dopravní terminál - Přeložka ulice 5. května a nová autobusová stání: Jedná se o klíčový projekt města, který svým
charakterem přispívá zejména k lepšímu uspořádání a zpřístupnění veřejné dopravy pro obyvatele města a spádujících obcí a tím přispívá ke zvýšení podílu
veřejné dopravy a v konečném důsledku ke snížení zátěže města planoucí z dopravy. Při přípravě Strategického plánu byl jako projekt svým charakterem
mezní mezi opatřeními 1.1.1. (Zlepšení stavu komunikací ve městě) a 1.1.2 (Snížení negativních vlivů dopravy na život ve městě) zařazen do prvně
jmenovaného. S ohledem na význam, velikost a komplexnost projektu a jeho jednoznačný přínos v oblasti Snížení negativních vlivů dopravy na život ve
městě je uveden v Akčním plánu u obou zmíněných opatření.

Akční plán
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2.2.2. Prioritní osa 2: Hospodářský rozvoj města
Strategický cíl PO 2: Červený Kostelec jako atraktivní lokalita pro podnikatele a investory a město nabízející dostatek pracovních příležitostí pro své obyvatele

Číslo
aktivity

Aktivita/projekt

Stav připravenosti

Nositel/
zodpovědnost

Termín
realizace

Předběžné
náklady (v tis. Kč)

Možné zdroje
financování*

Opatření 2.2.1 Podnikatelská infrastruktura
2.2.1.1

Areál Textonia Czech a.s.
motivace vlastníka k řešení
aktuálního stavu

2.2.1.2

Rozšíření průmyslové zóna Stolín,
uzemním plánováním a určením
účelu využití

Komunikace se zástupcem
firmy a možnými investory

Město Červený
Kostelec/odbor
výstavby a ŽP

2016 a dále

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační role

-

Doplňovaní nového
územního plánu

Odbor rozvoje
města, odbor
výstavby a ŽP

2016

200

Rozpočet města

2016

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační
role

-

2016

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační
role

-

2016 a později

bez konkrétních
finančních nároků
(příp.relativně nízké
náklady), převážně
mediační role

Rozpočet města

Opatření 2.2.2 Atraktivní podnikatelské prostředí

2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3

Pravidelné schůzky se
zaměstnavateli (2x ročně) na téma
trh práce, doprava, infrastruktura,
územní plánování
Zpravodaj města a web města
jako nástroj komunikace pro
účely zaměstnanosti a propagace
místních firem

Propagace průmyslové zóny
(konference, hospodářská
komora, sdělovací prostředky,
zahraniční cesty atd.)

Započatá spolupráce

Město Červený
Kostelec / firmy

Započatá spolupráce

Odbor
informatiky

Záměr

Město Červený
Kostelec, Odbor
informatiky

Akční plán
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Opatření 2.2.3 Služby a maloobchod
2.2.3.1

2.2.3.2

Zachování atraktivity centra pro
maloobchod - studie atraktivity
centra města a blízkého okolí

Podpora propagace místních
produktů (partnerská města,
veletrhy s účastí města apod.)

Záměr

Zahájeno

Město Červený
Kostelec

Město Červený
Kostelec

2017/2018

150

Rozpočet města

2016 a později

bez konkrétních
finančních nároků
(případně relativně
nízké náklady),
převážně mediační
role

Rozpočet města

2016

bez konkrétních
finančních nároků
(případně relativně
nízké náklady),
převážně mediační
role

Rozpočet města

2018

4 000

OP přeshraniční
spolupráce ČR-PR
až 90%
způsobilých
výdajů

2016 a dále

bez konkrétních
finančních nároků
(případně relativně
nízké náklady),
převážně mediač. role

Rozpočet města

Opatření 2.2.4 Cestovní ruch

2.2.4.1

Propagace stávajících turistických
cílů - využití spolupráce se
Svazem cestovního ruchu Kladské
pomezí a o.p.s. Branka

2.2.4.2

Zavedeno - pokračovat

Odbor
informatiky

Zatraktivnění stávajících turistických cílů

2.2.4.2
A)

Hrad Vízmburk – parkoviště,
naučná stezka

2.2.4.2
B)

Areál Brodský – opatření zvýšení
atraktivity pro turisty propagace

Investiční záměr

Zavedeno - pokračovat

Akční plán

Odbor rozvoje
města

Odbor
informatiky
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2.2.4.2
C)

Areál Brodský – zvýšení kvality
zázemí pro turisty

2.2.4.2
D)

Domek Boženy Němcové zvýšení využitelnosti (podpora
kulturními a sezónními akcemi)

2.2.4.2
E)

Propagace významných občanů
města (Bř. Kafka, Gen. Jan
Kratochvíl, Gustav Vacek atd.) web města, zpravodaj

Záměr

Majetkový
odbor

Zavedeno - pokračovat

Městské
kulturní
středisko

Zavedeno - pokračovat

Odbor
informatiky

2.2.4.3
2.2.4.3
A)

2.2.4.3
B)

2016 a dále

300

Rozpočet města

2016

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační
/ motivační role

-

2016 a dále

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační
/ motivační role

-

2016-2018

75

Rozpočet města

2016

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační
/ motivační role

-

-

Rozpočet města

Vytvoření nových turistických cílů
Festival zážitků

Zmapování a propagace
významných architektonických
staveb

Záměr

Město Červený
Kostelec ve
spolupráci
s Branka o.p.s.

Záměr

odbor
informatiky ve
spolupráci
s Okrašlovacím
spolkem

2016

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační
/ motivační role

2016

70

2.2.4.3
C)

Zmapování a propagace
významných historických míst

Záměr

odbor
informatiky ve
spolupráci
s Vlastivědným
spolkem

2.2.4.4

Informační systém ve městě –
turistické cíle

V realizaci (jako součást
grafického manuálu)

Odbor
informatiky

* jedná se pouze o prvotní nástin, pro každou akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně
Akční plán
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2.2.3. Prioritní osa 3: Kvalitní život ve městě
Strategický cíl PO 3: Červený Kostelec - příjemné a bezpečné místo k bydlení a životu
Číslo
aktivity

Aktivita/projekt

Stav připravenosti

Nositel/
zodpovědnost

Termín
realizace

Předběžné
náklady (v tis. Kč)

Možné zdroje
financování*

Opatření 3.1.1 Kvalitnější a přívětivější veřejný prostor
3.1.1.1

Veřejné prostranství „mezi
školami“ - Architektonická soutěž

3.1.1.2

Veřejné prostranství „mezi
školami“ - realizace

3.1.1.3

Revitalizace parku A. B. Svojsíka

Záměr

Odbor rozvoje
města

2016

400

Rozpočet města

Investiční záměr (v
návaznosti na 3.1.1.1)

Odbor rozvoje
města

2018 -2019

10 000

Rozpočet města

Investiční záměr

Odbor rozvoje
města

2018 -2019

15 000

Rozpočet města +
částečně OP ŽP

Opatření 3.2.1 Sociální služby
3.2.1.1

Podpora Hospice sv. Anežky
v Červeném Kostelci

Zavedeno pokračovat

Sociální odbor

každoročně

100

Rozpočet města

3.2.1.2

Podpora sociálních služeb

Zavedeno pokračovat

Sociální odbor

každoročně

1 400

Rozpočet města

Opatření 3.2.2 Školství
3.2.2.1

Školní hřiště Horní Kostelec

Investiční záměr

Odbor
majetkový

2017

1 700

Rozpočet města,
příp. nadace

3.2.2.2

MŠ Náchodská (spojovací chodba
1 NP)

Investiční záměr

Odbor
majetkový

2017

1 000

Rozpočet města

3.2.2.3

Školní a veřejné hřiště Lhota

Investiční záměr

Odbor
majetkový

2018

1 500

Rozpočet města,
příp. nadace

Akční plán
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Opatření 3.2.3 Bezpečnost ve městě
3.2.3.1

Hasičské auto (velké – cisterna)

Investiční záměr

Město Červený
Kostelec

2016 -2017

6 000

IROP až 90% zp.
výdajů

3.2.3.2

Doplňování kamerového systému
dle bezpečnostních potřeb –
kamerový bod u Konzumu

Investiční záměr

Město Červený
Kostelec Městská policie

2017

120

Rozpočet města

Odbor
majetkový

2017

2 150

IROP / příp. ZÚ
v závislosti na
splnění podmínek

Odbor
majetkový

2017

1 750

IROP / příp. ZÚ
v závislosti na
splnění podmínek

1 950

IROP / příp. ZÚ
v závislosti na
splnění podmínek

Opatření 3.3.3 Údržba a zlepšení bytového fondu
Zateplení bytových domů - Č.p.
55 Horní Kostelec (okna, fasáda)

Investiční záměr

3.3.3.1

Zateplení bytových domů - Č.p.
183, ul. Bratří Čapků (fasáda)

Investiční záměr

3.3.3.2

Investiční záměr

3.3.3.3

Zateplení bytových domů - Č.p.
524, ul. Husova (fasáda)

Odbor
majetkový

2017

Opatření 3.4.1 Kulturní a společenský život města
3.4.1.1

Pódium pro kulturní akce a MFF

3.4.1.2

Městský reprezentační ples

3.4.1.3

Podpora folkloru (MFF)

3.4.1.4

Podpora hudebních představení –
hudební předplatné

Investiční záměr

Majetkový
odbor

2017

500

Rozpočet města

Záměr

Městské kulturní
středisko (MKS)

každoročně
leden- únor

50/rok

Rozpočet města

Pokračování ve stávajícím

Město a Městské
kulturní středisko

každoročně

460/rok

Rozpočet města

Záměr

Městské kulturní
středisko

2016

bez konkrétních
finančních nároků

-

Akční plán
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3.4.1.5

Podpora představení pro děti –
dětské předplatné

Záměr

Městské kulturní
středisko

2016

bez konkrétních
finančních nároků

-

3.4.1.6

Zvýšení atraktivity kina –
vypracování konceptu

Záměr

Městské kulturní
středisko

2016

bez konkrétních
finančních nároků

-

3.4.1.7

Podpora divadelní tvorby Východočeská přehlídka
amatérského divadla

Pokračování ve stávajícím

MKS, město

Každoročně

Rozpočet MKS

3.4.2 Sportovní, volnočasové a další obecně prospěšné aktivity

3.4.2.1

Podpora vzdělávání trenérů,
instruktorů převážně mládeže,
vedoucích kroužků

3.4.2.2

Vypracování klíče finanční
podpory sportu a volnočasových
aktivit

2016

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační
role

-

2016

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační
role

-

-

Záměr

Město Červený
Kostelec

Záměr

Město Červený
Kostelec

3.4.2.3

Majetkové sjednocení v oblasti
sportovišť (jeden majitel – Město
Červený Kostelec)

V realizaci

Město Červený
Kostelec

2016

bez konkrétních
finančních nároků,
převážně mediační
role

3.4.2.4

Obnova a rozšíření dětských hřišť

Investiční záměr

Město Červený
Kostelec

2016

300

Rozpočet města,
příp. nadace

3.4.2.5

Posouzení možnosti vytvoření
nové pracovní pozice sportovního
manažera při MěÚ

Záměr

Město Červený
Kostelec

2016

bez konkrétních
finančních nároků,

-

3.4.2.6

Vybudování zázemí pro tenis

Investiční záměr

Odbor rozvoje
města

2017

3 700

Rozpočet města, příp.
program MŠMT

Akční plán
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3.4.2.7

Vybudování zázemí pro fotbal

Investiční záměr

Odbor rozvoje
města

3.4.2.8

Nákup zázemí pro volejbal
(kontejnery)

Investiční záměr

Odbor
majetkový

2018

10 700

Rozpočet města,
příp. program
MŠMT

2016

800

Rozpočet města

* jedná se pouze o prvotní nástin, pro každou akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně

Akční plán

20

Strategický plán města Červený Kostelec 2014 – 2020

2.2.4. Prioritní osa 4: Správa města
Strategický cíl PO 4:
Číslo
aktivity

Efektivní a transparentní výkon samosprávy města

Aktivita/projekt

Stav připravenosti

Nositel/
zodpovědnost

Termín
realizace

Předběžné
náklady (v tis. Kč)

Možné zdroje
financování*

Opatření 4.1.1 Strategické řízení města

4.1.1.1

Implementace nástrojů
zefektivnění výkonu samosprávy
a projektového řízení (SW
vybavení)

4.1.1.2

Optický kabel, radnice – Městská
policie

Investiční záměr

Město
Červený
Kostelec

2016

200

Rozpočet města,
prověřit
možnosti IROP

Investiční záměr

Odbor
informatiky

2017

2 300

Rozpočet města,
prověřit
možnosti IROP

* jedná se pouze o prvotní nástin, pro každou akci je třeba posuzovat a hledat možnosti externího financování individuálně

Akční plán
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