
Vyhodnocení opatření strategického plánu na rok 2009 
 
 
Každoroční opatření: 
 
P3.6 Optimalizace obslužnosti hromadnou dopravou- 
 -Každoročně ve spolupráci se školami ve městě a na základě připomínek občanů podává 
město podněty na úpravy jízdních řádů.Snahou je vedle optimalizace dopravy udržet nulové 
financování ze strany města, což se doposud daří.Města většinou na dopravní obslužnost 
přispívají se svých rozpočtů 
 
K1.3 Podpora kulturních a společenských akcí 
 -Město má svůj grantový program,samotnou kulturu a ještě podporuje jiné akce ze svého 
rozpočtu . 
 
K2.2 Vytváření podmínek pro celoživotní vzdělávání 
 -Neproběhla žádná nová aktivita.V DPS je internet pro klienty. 
 
V1.1 Podpora volnočasových aktivit 
 -Grantový program 
 
B1.2 Podpora prevence kriminality 
 -Grantový program 
 
B2.3 Podpora rekonstrukce obytných objektů 
 -V roce 2009 nepožádal nikdo o pomoc z bytového fondu 
 
B3.1 Realizace osvětových programů 
 -V roce 2009 nebyl realizován žádný osvětový program pro občany 
 
B4.3 Údržba a rozvoj veřejné zeleně 
 -Prováděna průběžně, je třeba realizovat postupně redukci přerostlé zeleně a její 
nahrazení jinou. 
 
 
 
Opatření pro rok 2009 
 
P1.1Rozvoj vzájemné informovanosti a zapojení regionální hospodářské komory 
 -Toto opatření nebylo realizováno,nepřišel ani žádný podnět. 
 
P3.2Výstavba komunikace od č.p.521 
 -stále jsou nedořešeny majetkové poměry a neexistuje shoda o přístupu k č.p.521 
 
P3.3 Cesta kolem Janáčkových 
 -hotová 
P3.4 Pasportizace dlážděných komunikací 
 -před dokončením 
P3.7 Rekonstrukce místních komunikací v příměstských částech 
 -nerealizováno pro nedostatek financí 
 



K1.4 Poskytování bezdrátového internetu 
 -realizováno soukromou společností 
 
B1.1 Podpora udržení služebny policie 
 -není prozatím uvažováno o zrušení služebny 
B4.4 realizace sběrného dvora 
 -zastupitelstvo rozhodlo zatím nerealizovat 
 
Opatření 2009-2010  
 
P3.1Rekonstrukce Nádražní ulice 
 -částečně realizováno,podařilo se získat pozemky v ulici do vlastnictví města 
 
K1.1 Rekonstrukce kulturního domu 
 Byla podána neúspěšná žádost, v letošním roce je další šance 
 
K1.2 Uspořádání prostor muzea 
 -Ve spolupráci s muzejním spolkem se pokračuje v projektování funkčního propojení 
muzea a městského úřadu.Zatím je hotov projekt stávajícího stavu 
 
K1.5 Bezdrátový rozhlas pro příměstské části 
 -hotovo 
 
K2.3 Rekonstrukce mateřské školy 
 -viz.K1.1 plus doděláván projekt na zateplení,takže kromě ROP se pokusíme podat žádost 
o dotaci na zateplení 
 
K2.4 Výstavba volnočasové zóny za ZŠ 
 -hotovo 
 
K3.1 Zpracování komunitního plánu sociálních služeb 
 -město má zpracovánu studii komunitního plánování 
 
V4.3 Navázání partnerství  
 -Byl navázán kontakt s městem Múhltroff na Saské straně, bohužel se dále nerozvíjí. 
V současné době navazujeme kontakt na Bavorské straně. 
 
V4.4 Aktualizace informačních materiálů 
 -pracuje se na ní průběžně  
 
B4.1Výstavba haly na štěpku 
 -požádáno o dotaci-neúspěšně,je nutné dopracovat projekt pro realizaci a následně 
zbudovat z peněz za emise 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Akční plán na rok 2010  
 
 
Průběžné úkoly zůstávají v platnosti 
 
P3.5 Zabezpečení přechodů pro chodce-vypracovat projektovou dokumentaci 
V3.2 Pasportizace a rekonstrukce sklepení-částečně je pasportizace hotová-pokračovat v případě 
dotace od MŽP 
B1.4 Instalace veřejného osvětlení okolo MŠ-hotová projektová dokumentace-podle možnosti 
realizovat z dotace z LEADR 
B4.2 Výstavba vodovodu Veselov-Knínice-hotová projektová dokumentace-žádat o dotace 
prostřednictvím VSOZČ 
 
Nově zařadit do plánu na 2010-2011 
 
Podat žádosti o dotace na K1.1,K2.3(ROP) 
 
V2.4  cyklostezky-pokračovat v rozvoji-žádat o dotaci kraj 
V2.5 naučné stezky-vytvořit projekt a žádat dotaci kraj 
V3.1 revitalizace náměstí-dokončit projekt pro stavební povolení a žádat o dotace(ROP) 
B2.1 zasíťování pozemků na výstavbu-dokončit projektovou přípravu a realizovat –z peněz po 
zrušení bytového fondu  
B4.1 výstavba haly na štěpku-dokončit realizační dokumentaci a realizovat z peněz za prodej 
emisí  
K1.6drobné sakrální stavby-podána žádost na dokončení kaple v Ratiboři na MMR 
 
 
 
 
 
 
Nové akce do zásobníku projektů 
 
K1.6 Drobné sakrální stavby na katastrech města 
P3.8 Rekonstrukce místních komunikací 


