Akční plán 10/2021 - 10/2022_tabulkové vyhodnocení
Aktivita
Schůzky s podnikateli k podpoře podnikání a zaměstnanosti. Min. 4x ročně, individuální či společná, na různá témata (např.
téma inovační HUB a podobná inovační témata, cestovní ruch, změna územního plánu-vyčleňování ploch pro podnikání,
1.
individuální schůzky s místními firmami za účelem je podpořit aj.).

Soulad s SC/O
SC 1.1., O 1.1.2

Rozvoj inovativního potenciálu města (realizace projektu inovační HUB, spolupráce s ICOK, inspirace příklady dobré praxe
aj.). Orientace na inovativní a SMART řešení.

Ekonomika a cestovní ruch

2.

SC 1.1., O 1.1.2

Řešení problematiky brownfields ve městě.
3.

SC 1.1., O 1.1.3

Preference místních produktů, při nákupu zboží k prodeji v IC a na PR města. Spolupráce s MAS Horní Pomoraví-Jeseníky
4. originální produkt.

SC 1.1., O 1.2.2

Vymezení nových ploch pro podnikání ve 2. změně ÚP města. Následná aktualizace materiálu Portfolio rozvojových
5. lokalit/investičních příležitostí, aktualizace webů jesenik.org, nasjesenik.cz.

SC 1.1., O 1.1.3

6.
7.

Dobudování infrastruktury v zóně Za Podjezdem (inženýrské sítě, rekonstrukce komunikací, chodníků, výsadba zeleně).
Pokračování v řešení prodeje Slovanu.

8. Zpracování Koncepce rozvoje cestovního ruchu v součinnosti s dalšími relevantními subjekty.
Zpracování grafického manuálu města. Využívání jednotného vizuálního stylu na dokumentech města a na stylu značení
9.
turistických cílů ve městě.
10. Recertifikace IC (standardy služeb ATIC).
Revize systému informačních cedulí pro turisty, příprava obsahová a grafická a podání žádosti o dotaci na jejich pořízení.
11.
12.
13.
14.
15.

Revize a obnovení projektu Jesenické toulky a podání žádosti o dotaci společně s polským partnerem.
Pravidelné schůzky (min. 3x ročně) se zástupci Jeseníky_sdružení cestovního ruchu a Euroregionu Praděd. Pravidelná
účast na jednáních jejich pracovních skupin.
Zpracování PD projektu Aréna individuálních sportů Za Podjezdem.
Pravidelná účast na Radě pramenů a implementace výstupů z jednání. Uspořádání Dne pramenů 2022.

OIM

SC 1.2 , O 1.2.1

OSR

SC 1.1., O 1.2.2

OSR, OO

SC 1.1., O 1.2.2

OSR

SC 1.1., O 1.2.2

OSR, OO

SC 1.1., O 1.2.3,
1.2.3

OSR

SC 1.3, O 1.3.1,
1.3.2
SC 1.3, O 1.3.2,
1.3.3

SC 1.3, O 1.3.2,
1.3.3

Aktivita je průběžně naplňována. Již minimálně 5 let IC zařazuje do svého prodeje převážně lokální produkty. Preferují české výrobce a vydavatele (pokud možno se značkou regionální produkt). Nově přibyly alkoholické produkty s Jesenickými
značkami, včetně vinět s motivy Jeseníků. Příklady dalších produktů s regionální tématikou, nabízených v IC (cca 100 druhů zboží): mapy, knihy,kalendáře, trika, čepice, čelenky, šátky, likéry, čokolády, oplatky, známky, nálepky, náramky apod.

Aktivita je naplňována v rámci 3. změny ÚP. Probíhá zpracování uceleného materiálu, prostřednictvím kterého budou nabízeny rozsáhlejší lokality pro bydlení/výstavbu, které by se poskytly developerům (aktuálně 5 lokalit pro bydlení - Vodní,
vedení, OIM,
Kalvodova, Raisova, Areál BPK, Dostupné družstevní bydlení). K tomuto typu propagace slouží i web nasjesenik.cz, na kterém je zvažováno zřídit samostatnou záložku pro rozvojové lokality. Je zpracována mapa, kde jsou vytipovány pozemky
OSR
určené k rozvoji/směně/prodeji - tuto skicu odsouhlasil i městský architekt, slouží pouze pro interní použití.

SC 1.1., O 1.1.3

SC 1.3, O 1.3.2,
1.3.3
Zvážení zřízení expozice vodoléčby a lnářství.

17.

OSR, OO

OIM

Vytvoření seznamu památek vyžadujících rekonstrukci. Hledání dotačních zdrojů.
16.

V uplynulém roce proběhla 3 setkání s místními ponikateli k tématu změny územního plánu. Pracovníci cestovního ruchu jsou v průběžném kontaktu s podnikateli v CR prostřednictvím Jeseníky-sdružení cestovního ruchu (J. Mrosek je členem
Marketingové pracovní skupiny). Pracovníci IC se s podnikateli v CR setkávají i individuálně v Katovně a řeší aktivity v oblasti CR (propagační materiály apod.). Je nastavena kontinuální spolupráce s Priessnitzovými lázněmi – společné aktivity,
vedení, OSR
společná propagace, spolupráce IC a LIC aj. Spolupráce s OHK probíhá prostřednictvím platformy Komise pro rozvoj města, kde je členem předseda představenstva. Nadále průběžně probíhají individuální ad hoc setkání vedení města s
podnikateli.
V oblasti inovativních a smart řešení proběhly tyto aktivity:
→ započetí zpracování Plánu udržitelné městské mobility
→ pokračování přípravy vybudování inovačního HUBu ve spolupráci s ICOK
→ modernizovaná aplikace Senior taxi i pro telefony Apple
→ regenerace brownfieldů ve městě (registrace v databázi BF, příprava environmentálně šetrné revitalizace)
→ další ročník participativního rozpočtu
→ informování občanů nově prostřednictvím mobilní aplikace Hlášení rozhlasu
→ provoz webu jesenické prameny.cz, kde je možné se nejen dozvědět všechny informace, ale také se zapojit do péče formou správcovství pramene
vedení, OSR → hospodaření se srážkovými vodami (vsakovací prvky, zadržování vody v krajině), zakládání a obnova zelených ploch, povodňová ochrana, výsadba a údržba ovocných sadů, moderní veřejné osvětlení
→ osvěta a podpora recyklace (Eko-kom spoty), příprava projektu Re-use centrum
→ E-gov - možnost objednání na úřad, objednávkové služby u běžných hromadných agend (řidičské a občanské průkazy, registrace aut)
→ podány žádosti o dotaci na projekty domácí péče o seniory pomocí chytré aplikace 5G a chytrý kamerový systém 5G
→ podpora nových forem (ploch pro) podnikání (coworking, eventové pronájmy)
→ projekt eHealth ve spolupráci s FNOL
→ příprava projektu Fotovoltaika IPOS
→ příprava projektu komunitní energetika
→ energetický management (software)
Problematika Brownfields (BF) byla v uplynulém roce intenzivně řešena. Probíhaly konzultace s agenturou CzechInvest. Do databáze BF CzechInvestu byly zařazeny projekty: Lokalita Kalvodova (plochy pro výstavbu RD), Bytový dům ul Vodní č.p.
OSR, OIM 225/12, Dům č.p. 296/10 (bývalá knihovna). Projekt Zóna za Podjezdem je zaregistrován v databázi nemovitostí CzechInvestu. Na realizaci těchto plánovaných projektů jsou vyhledávány dotační tituly vhodné pro BF. Z hlediska ÚP se prověřoval
projekt fotovoltaické elektrárny, v lokalitě bývalého HARDU, což je soukromý záměr investora.

SC 1.1., O 1.1.3

SC 1.1., O 1.2.3

Zhodnocení

Garant

Byla zpracována aktualizace projektové dokumentace dalšího úseku chodníků a MK - úsek "C". Aktuálně jsou vytipovány vhodné dotační výzvy pro podání žádosti o financování akce a porovnává se jejich výhodnost.
ZM 16.6. schválilo zveřejnění záměru města prodat hotel Slovan. Záměr prodeje je aktuálně zveřejněn na úřední desce, na internetových stránkách města i na realitním portálu sreality.cz. Zveřejnění na úřední desce bude probíhat do konce
měsíce září, následně bude probíhat vyhodnocení zájmu a podle tohoto zvolen další postup. Předpoklad uskutečnění prodeje je konec roku 2022.
Realizace aktivity probíhá. V součinnosti se Slezskou univerzitou je aktuálně zpracovávána analytická část.
Probíhaly schůzky zainteresovaných útvarů. Z důvodu vysoké finanční náročnosti graf. manuálu se aktuálně realizují dílčí aktivity: revize PR předmětů města, byl vytvořen graf. návrh na logo 755 let města a s ním související reklamní předměty.
Certifikace ATIC proběhla. Standard služeb IC jsou průběžně udržovány, kontroly probíhají v pořádku.
Bylo dohodnuto, že aktivita bude realizována až bude k dispozici grafický manuál k celkové revizi systému infotabulí ve městě. Žádost o dotaci na projekt Jesenické toulky byla neúspěšná. Viz AP č. 12.
Žádost o dotaci na projekt jesenické toulky byla podána do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd i na Olomoucký kraj, do programu Podpora cestovního ruchu, ale z důvodu nízké alokace a velkého počtu projektů náš projekt nebyl schválen.

Setkávání se zástupci Jeseníky_sdružení cestovního ruchu i Euroregionu Praděd probíhá min. 3x ročně, včetně účasti na jednání pracovních skupin. Jsme ve spojení s Centrálou cestovního ruchu v Olomouci. Je takto zajištěn tok informací mezi
jednotlivými aktéry.
Realizace aktivity je v procesu. Oddělení investic aktuálně řeší soulad studie s ÚP a definování rozsahu tras. Proběhlo jednání s architektem Lehmannem, který upravuje studii. Proces je náročný, jsou zde zájmy orgánů ochrany přírody a krajiny,
OŠKS, OIM
ochrany lesa, zainteresovány sportovní kluby, hydrologické problémy. Biologický průzkum stále probíhá.
Den pramenů 2022 je úspěšně za námi, v tuto chvíli probíhá renovace Pramene U Vousáče. Probíhá průběžná oprava pramenů dalšími členy Rady pramenů. V září proběhne další setkání, na kterém představí Tomáš Hradil nový spolek a jeho
OSR, OIM
fungování.
Město Jeseník od roku 2017 začalo významně podporovat obnovu a rozvoj pramenů a drobných památek na území města a v jeho okolí. Zajistilo výrobu portálu Jesenických pramenů www.jesenickeprameny.cz, map k pramenům, prameny
popularizuje a propaguje, podporuje také regionální knihy, které se tímto tématem zabývají, řeší úpravu stezek, aby navazovaly na prameny.
OSR, OIM Dále bylo město iniciátorem založení Rady pramenů, která sdružuje majitele památek v Jeseníku a jeho okolí, a také odbornou veřejnost. Oficiální pasport pramenů a drobných památek byl vytvořen v roce 2022, zároveň vznikla vize Rady
pramenů, která definuje formu spolupráce zainteresovaných subjektů. Tyto materiály jsou průběžně aktualizovány. Probíhá průběžná oprava pramenů. V letošním roce se opravuje pramen U Vousáče a Lurdská jeskyně (ve spolupráci s
katolickým spolkem), jeskyně byla slavnostně požehnána. Dotační výzvy se průběžně monitorují.
OSR

vedení, OSR, Na téma zřízení expozice vodoléčby a lnářství probíhaly diskuze na různých platformách. Výstupy: Expozice Vodoléčby je v rodném domě VP v lázních. Expozice by mohla vzniknout např. ve Vodní Tvrzi, lnářství by spíše mohlo být pojato celkově
OIM
jako Textilní průmysl na Jesenicku. Problematiku bude vhodné řešit až po možném zřízení nových plánovaných expozic v Katovně a ve Vodní Tvrzi. Ideálně řešit ve spolupráci s Ol. krajem/VMJ.

Aktivita
18.

Zajištění návaznosti výstupů projektů Škola pro všechny II a MAP II.

Soulad s SC/O
SC 2.1 , O 2.1.3,
2.1.1

Zajištění návaznosti Montessori vzdělávání od MŠ po SŠ.
19.

20.
21.
22.

SC 2.1 , O 2.1.3
Pořízení 9-místného automobilu s možností bezbariérového vstupu pro Centrum sociálních služeb (v případě dotační
možnosti).
Vytvoření koncepce rodinné politiky, provázanost napříč útvary, vč. MRC Krteček.

SC 2.2, O 2.2.1,
2.2.4

Realizace opatření Plánu seniorské politiky.

SC 2.2 , O 2.2.1,
2.2.3

SC 2.2 , O 2.2.1

Projetky MAP II i Škola pro všechny II končí. Nový MAP III poběží od 1.8.2022, Škola pro všechny II končí k 31.8.2022 a nebude již zajištěna návaznost pokračování v projektu, jelikož nebyl vypsán žádný dotační titul. V tuto chvíli nejsou informace,
jestli se najde nějaká možnost zajištění návaznosti.
Tato aktivita je průběžně naplňována, kontinuálně probíhají jednání zainteresovaných aktérů. Činnost klubíku Monty měla být k 30.6.2022 ukončena. Po dohodě s paní ředitelkou jsou děti zařazeny pod MŠ Karla Čapka, kde je nově přijatá i paní
učitelka z Montessori. MŠ Karla Čapka vedle programu Začít spolu takto souběžně přijala i Montessori výuku.
OŠKS, vedení
Aktuálně se řeší využití budovy na Kalvodově ulici a zde možnost zřízení prostor pro Montessori školku asi pro 20 dětí a první stupeň ZŠ Montessori. Předpoklad realizace v průběhu dvou let za využití dotačních prostředků. Co se týká SŠ
montessori, probíhají jednání s místními SŠ a hledání cest k zajištění návaznosti.
OŠKS

OSVZ

24.

Zavádění sociálních inovací (housing first, otevřený dialog, koordinátor potřeb dítěte, aktivity pro seniory aj.).

Realizace přeshraniční spolupráce v sociální oblasti formou společných aktivit a realizace přeshraničních projektů (CSS,
25. klub turistů, seniorů aj.).
Aktivity k podpoře spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, městem a dalšími relevantními subjekty (prezentace
26. poskytovatelů, zvýšení informovanosti veřejnosti, zlepšení komunikace a spolupráce mezi subjekty).
Setkávání s vedením jesenické nemocnice (jako hlavním poskytovatelem zdravotní péče v regionu) za účelem dosažení
kontinuálního zlepšování zdravotní péče na Jesenicku.
Aktivity vedoucí ke zvýšení počtu lékařů na Jesenicku, zajištění chybějících pozic (např. podpora spolupráce s končícími
studenty lékařských fakult, zajištění bytů pro lékaře aj.). VIZ Případová studie Jesenicka (6.5. a) Podpora v oblasti
28.
zdravotních služeb, Aktivita 3.3.6: Podpora zajištění primárních zdravotních služeb ve venkovských a periferních
oblastech).
Podpora telemedicíny. Projekt eHealth ve spolupráci s FNOL.
29.

Kvalita života ve městě

27.

30.

Aktualizace Plánu rozvoje sportu (zahrnout Arénu individuálních sportů Za Podjezdem, workoutové hřiště a aktualizovat
seznam sportovišť a seznam sportovních klubů).
Příprava podkladů a vytvoření koncepce rozvoje kultury.

OSVZ

Opatření jsou průběžně aktivně naplňována: funkční Rada seniorů, virtuální univerzita 3. věku, Akademie 3. věku, kluby seniorů, Dny seniorů, Zájezdy pro seniory, Senior taxi…

SC 2.2 , O 2.2.4

OSVZ

V současné době probíhá aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejích na Jesenicku (SPRSS na Jesenicku). Plán bude aktualizován pro roky 2022 až 2025 a bude tak časově v souladu se střednědobým plánem
Olomouckého kraje. V rámci procesu aktualizace se scházejí členové pracovních skupin (PS Sociálně vyloučeni a ohroženi sociálním vyloučením., PS Zdravotně postižení a zdravotně znevýhodnění, PS Senioři), na kterých proběhla revize a
aktualizace SWOT analýz, cílů a opatření za jednotlivé pracovní skupiny. Rovněž se aktualizoval seznam členů jednotlivých PS a Řdící skupiny Řídící skupina je nově složena ze zástupců samospráv a zástupců poskytovatelů sociálních služeb
Jesenicka za každou cílovou skupinu. Zástupci samospráv (zde se vycházelo z toho, aby byl zastoupen každý mikroregion ORP Jeseník), konkrétně pak město Jeseník a obce Vlčice, Kobylá nad Vidnavkou a Písečná.
Součástí SPRSS na Jesenicku pro roky 2022-25 bude roněž dokument pod názvem Síť sociálních služeb a služeb souvisejích na Jesenicku na rok 2023 (konkrétní poskytovatelé sociálních služeb na Jesenicku a jejich plánované aktivity (počty
úvazků pracovníků, územní působnost, kapacita lůžek u pobytových služeb a kapacita počtu klientů u ostatních služeb). Tento dokument bude každoročně aktualizován.

SC 2.2 , O 2.2.1

OSVZ

SC 2.2 , O 2.2.1,
2.2.3

OSVZ

SC 2.2 , O 2.2.1

OSVZ

SC 2.2 , O 2.2.2

vedení

SC 2.2 , O 2.2.2

vedení

SC 2.2 , O 2.2.2

vedení

SC 2.3, O 2.3.1

OŠKS

31.

SC 2.3, O 2.3.1

32. Multifunkční hřiště s ledovou plochou - realizace výstavby.
33. Sáňkařská dráha - prověření zda pokračovat v rámci další změny ÚP.
Postupné kroky k realizaci záměru vybudování sportovišť na ulici Dukelská.
34.

SC 2.3, O 2.3.2
SC 2.3, O 2.3.2

Multifunkční sál - prověření možnosti vybudování multifunkčního sálu pro 100-150 návštěvníků, který bude využíván pro
35. akce MKZ, ZUŠ či dalších škol, pro volnočasové aktivity, malé společenské události (např. zadní trakt divadla "black box" vybudování sálu, WOOX apod.)
Opětovná žádost o dotaci na zázemí dětského dopravního hřiště (DDH) - OL kraj. Přístupový chodník k DDH - v rámci další
36.
etapy revitalizace sídliště 9. května.
37. Zajištění návaznosti projektu Asistenti prevence kriminality.
Prohloubení spolupráce Městské policie s NNO (např. Darmoděj). Aktivity pro lepší komunikaci a propojení, spolupráci
všech zainteresovaných složek (vedení, složky IZS, sociální odbor, nemocnice, ZZS…).Posílení role Komise pro bezpečné
město při RM.
38.

SC 2.3, O 2.3.2

40.
41.

Rozšíření informovanosti o práci Městské policie (webové stránky, sociální sítě, letáky aj.). Rozšíření osvěty pro
předškoláky, seniory.
V rámci řešení bytové problematiky najít vhodné řešení využití objektů na ulicích Vodní, Seifertova 689, Janáčkova 753.

Lipovská 94 (nebytový dům "BPK") - výběr nejvhodnějšího záměru využití objektu v návaznosti na urbanisticko42.
architektonickou studii.
Návrh řešení havarijního stavu budovy Azylového domu (vypracování PD na kompletní opravu azylového domu, odkup
43.
apod.).
Prověření možnosti vybudování startovacích (malometrážních) bytů ve městě.
44.
45.

Postupné kroky k realizaci projektu dostupné družstevní bydlení v Jeseníku (výběr partnera, podíl města na výstavbě
apod.)

Projekt Housing first běží a nyní se chystá v součinnosti s Agenturou pro sociální začleňování návazný projekt. Přístup Housing led je obdobný. S pomocí dotace se v tomto bude pokračovat. Začátkem roku 2023 se bude řešit vhodnost výzvy na
Inovativní způsob práce Sociální ochrany dětí. Souvislost se sociální inovací má i projekt elektronického dozoru nad seniory (Oskar Senior).
Přeshraniční spolupráce v sociální oblasti funguje, realizují se přeshraniční projekty, např.: nově vybudované reminiscenční koutky, dříve levandulová kavárnička v jídelně aj. Co se týče dlouhodobých projektů CSS intenzivně spolupracuje s
Prudnikem. Aktuálně se snaží obnovit kontakty s Radou seniorů v Neuburgu, který s covidem trochu opadl. Dále je snaha obnovit kontakt s Bojnicemi (před covidem se tam organizovaly zájezdy). Dlouhodobá spolupráce je se seniory z města
Glucholazy. Klub senorů (turisti) CSS tyto aktivity zastřešuje.
Aktivita se částečně překrývá se Střednědobým plánováním (komunitním plánováním). Pravidelně se uskutečňuje prezentace poskytovatelů soc. služeb na Masarykově nám. Letos se organizovat nebude, z důvodu překryvu s Dnem seniorů a
také volbami. Příští rok se počítá již s oběma akcemi. Poradna pro rodinu realizovala v červnu setkání k problematice domácího násili. Pokračuje se zároveň v Týmu pro oběti. Tyto akce má pod sebou probační a mediační služba. OSVZ chce dále
podporovat při setkání mikroregionu proces plánování, ať probíhá informovanost i mezi starosty.
Průběžně probíhají setkání s Asociací lékařů a praktických lékařů na Jesenicku, s jesenickou nemocnicí. Je nastaven proces spolupráce a hledání cest, jak zlepšovat zdravotní péče na Jesenicku.

Probíhá aktivní spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví, Odborem zdravotnicvtí OK, nemocnicí, pojišťovnami (řešení dostupnosti zdravotní péče, zajištění chybějících lékařů). Viz také AP č. 29
Je nastavena spolupráce s Univerzitou Palackého a FNOL (Národní telemedicínské centrum). Aktuálně je k dispozici možnost oftalmologického vyšetření starších řidičů na dálku. Projekt již beží, nyní mají kameru v Šumperku, cca od září ji
budeme mít k dispozici pro naše lékaře v Jeseníku a bude probíhat testování. První fáze vyšetření je na bázi umělé inteligence, pokud tam vyvstane nějaký problém podstupuje člověk podrobnější vyšetření lékařem. V plánu je také takto řešit i
těhotenskou cukrovku.
Aktualizace je v procesu. Po aktualizaci Plánu rozvoje sportu bude dokument sloužit jako pracovní materiál pro OŠKS.

Aktuálně vzniká Strategie rozvoje kultury a památkové péče v Olomouckém kraji. Tato strategie by měla být dokumentem, v jehož souladu by obce v kraji tvořily své strategické plány rozvoje kultury. Jednotlivé obce kraje do této strategie
přispívaly sběrem dat a dalšími podklady (ucelenými informacemi z různých oblastí kultury). Na základě těchto dat vznikla v Olomouckém kraji studie prezentující základní cíle kultury v kraji, v jejichž intencích jsme si stanovili strategie a cíle také
OŠKS, OSR u nás v Jeseníku. Na základě toho byl v rámci MKZ Jeseník sestaven dokument strategie kultury MKZ, který byl předložen v RM, která jej vzala na vědomí. V rámci této strategie MKZ spolupracuje s městem i s dalšími organizacemi v Jeseníku,
vznikla pracovní kulturní skupina. Záměrem je i rozšíření nábídky středních škol o nové obory Umělecká produkce a Provoz a řízení kulturních subjektů. Tyto obory se zatím nikde v ČR nevyučují. Jeseník by měl jisté prvenství, které by přitáhlo
mnoho studentů právě ve věku 15 – 20 let, naplnila by se kapacita jesenických ubytoven pro studenty.
Aktivita zrealizována.
OIM
Bylo prověřeno s výsledkem v aktivitě nepokračovat.
OIM
vedení, OIM,
Aktivita průběžně probíhá. Proběhlo zadání zpracování studie, architekt Lehmann představil další zpracovanou etapu. Realizuijí se pravidelné schůzky zainteresovaných aktérů.
OSR

SC 2.3, O 2.3.2

vedení,
Bylo prověřeno ale vzhledem k tomu že aktuálně nejsou k dispozici prostory ani příležitost dotace, tak to v tuto chvíli nelze realizovat. Je potřeba toto mít na mysli při plánované rekonstrukci kina a divadla, příp. při rekonstrukci sálu na IPOSe,
OŠKS, OSR který je také ve špatném stavu.

SC 2.3, O 2.3.2

OŠKS, OIM Žádost o dotaci z Ol. kraje byla úspěšná, projekt se bude realizovat na podzim 2022.

SC 2.4, O 2.4.1

MP

SC 2.4, O 2.4.1

MP, OVS

SC 2.4, O 2.4.1,
2.4.2

MP, OVS

Aktivity k prohloubení preventivní funkce Městské policie (oproti represivní).
39.

Aktivita zrealizována. Byla již podepsaná smlouva, nyní se čeká na dodání automobilu a proběhne úprava plošiny a vyklápění sedačky u spolujezdce pro lepší manipulaci s invalidním vozíkem.

OSVZ,
Koncepce byla zpracována za účasti všech zainteresovaných aktérů, nyní prochází procesem připomínkování.
vedení, OSR

Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na období 2022-2025 a Akčního plánu
sociálních služeb vždy na každý rok.
23.

Zhodnocení

Garant

SC 2.4, O 2.4.2
SC 2.4, O 2.4.4
SC 2.4, 1.1, O
2.4.4, O 1.1.3

MP

Na rok 2022 jsou APK finančně zajištěni dotací z Ministerstva vnitra, na rok 2023 a dále se plánuje zajistit APK z Operačního programu zaměstnanost+.
Spolupráce probíhá na dobré úrovni. Funguje Krizový štáb, Bezpečnostní rada. Krizový štáb řeší krize ve smyslu přírodních katastrof (povodně atd.), Bezpečnostní rada souvisí s bezpečností země, scházela se v uplynulé době zejména kvůli
válečnému konfliktu na Ukrajině (zde se sešla mimořádně dvakrát, mimo to pravidelně minimálně 1x krát za rok). Krizový štáb se sešel loni v létě 2021 kvůli povodním v Bělé, dále se scházela bezpečnostní rada kvůli Covidu. Městská policie se
stále snaží o navázání kontaktu s organizací Darmoděj (komunikace však je víceméně jednostranná, Darmoděj neposkytuje informace). Dále MP pravidelně komunikuje s OSVZ, Azylovým domem. Spolupráce s Člověkem v tísni a dalšími subjekty
probíhá i v rámci Komise pro bezpečné město - což je stálá platorfma, kde výměna informací probíhá pravidelně. Zde se pravidelně zúčastňuje zástupce MP. Občas svolává Probační a mediační služba týmy (pro oběti, pro mládež), těch se MP
také zúčastnilo. Další platformou, kde se řeší zejména sociální bydlení je Bytová komise.
Preventivní aktivity probíhají průběžně. Zástupci MP chodí v rámci prevence se do škol, na dopravní hřiště, apod.. Osvěta probíhá i mezi seniory, což v uplynulém roce z důvodu covidu probíhalo v omezené míře. Pro MP byl pořízen služební pes
(Německý ovčák s výcvikem) pro posílení prevence a bezpečnosti. Prevencí je i spolupráce s neziskovými organizacemi. Nově bylo pro posílení prevence Městskou policií Jeseník zajištěno měření rychlosti prostřednictvím nákupu radarů. Plánuje
se (MP, OSVZ a ředitel CSS), že by senioři pomáhali s vykrytím přechodů pro chodce (toto by bylo samozřejmě na dobrovolnosti). Je vytipováno cca 8 přechodů, kde by bylo potřeba při příchodů dětí do škol asistovat. MP aktuálně zvládá vykrýt
cca 4 přechody.
MP provozuje nové webové stránky, informace jsou pravidelně zveřejňovány na FB a Hlášení rozhlasu. Tištěné letáky. Osvěta a preventivní aktivity probíhají (viz aktivita AP 39.)

vedení, OIM, Na řešení lokality ul. Vodní byla zpracována architektonická studie, která definovala možnosti využití lokality. Pro ul. Seifertova je nachystána PD, vč. stavebního povolení. Objekt Janáčkova 753 je vybrán pro realizaci projektu Energeticky
OSR
úsporných opatření, bude se podávat žádost do NZÚ.
OIM

Byly zpracovány 2 architektonické studie (město Jeseník a BPK). Tyto 2 studie budou zhodnoceny městským architektem a dále bude roznodnuto o dalším postupu.

SC 2.4, O 2.4.5

OIM, OSVZ Aktivita je rozpracována, je zpracována PD a orientační rozpočet projektu. Je nutno vyřešit finanční otázky a kam by se umístily osoby z Azylového domu po dobu rekonstrukce.

SC 2.4, O 2.4.4

OIM, OSVZ,
Problematika byla diskutována v rámci zpracování koncepce Rodinné politiky města Jeseník a je zde zařazena v Akčním plánu.
vedení

SC 2.4, O 2.4.4

OIM

Proces postupuje. Aktuálně je vyhlášená veřejná soutěž do září 2022.

48.
Aktivita
Realizace nulté etapy revitalizace Náměstí Hrdinů (venkovní mobiliář, malované hry na chodník). Navržení dalších úprav
(architekt).
Revitalizace parku na Náměstí Svobody (v souvislosti s okružní křižovatkou u Pradědu). Architektonická soutěž. V mezidobí
47.
drobné úpravy na základě zadání architektovi.
Rozvoj zeleně v centru města (Tyršova - Gogolova - stromy na sídliště aj.)
48.
46.

49.

Přední vršek - úpravy zeleně , obnova cest

LESOPARK: aktivity směřující k realizaci studie ploch trávení volného času. Aktivita řešena v zapojení Pracovní skupiny pro
50.
Smetanovy sady.
Revitalizace lokality Průchodní (za MODICem) - projekční příprava.
51.

Životní prostředí, doprava, urbanismus

52.

Moravolen na soutoku - jednat s majiteli o další podobě území (možnost vybudování páteřní komunikace, lávky k nákupní
zóně...). Zvážit možnost přemostění k nákupní zóně.
Obnova pasportů zeleně-průběžná aktualizace údajů a opatření u dřevin.

53.
54.

Garant

SC 3.1, O 3.1.1

OIM

SC 3.1, 3.2, O
3.1.1, 3.2.1

OIM, vedení

SC 3.1, O 3.1.1

OIM

V lokalitách Tyršova-Gogolova, lokalita V Oblouku, Lipovská bude probíhat výsadba stromů. Proběhlo podání žádosti o dotaci do Nadace ČEZ do programu Stormy 2022.

SC 3.1, O 3.1.1

OIM

V rámci řešení podoby této lokality probíhala jednání. Nyní je zpracovávána studie architektkou Kunovskou, zadání - městský architekt. Bude navrženo zejména řešení přístupových cest a altánu.

SC 3.1, O 3.1.1

OŽP, OIM

SC 3.1, O 3.1.2

OIM, OSR,
Byla realizována architektonická studie lokality Průchodní (za MODICem), která byla schválena RM, komisemi. Proběhlo veřejné projednávání.
vedení

SC 3.1, O 3.1.2
SC 3.1, O 3.1.1

Konkrétní výstupy z Hydrologické analýzy města Jeseníku - hledání možnosti realizace společně s VAK a.s.

SC 3.1, O 3.1.3

Realizace zbývajících aktivit Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší pro město Jeseník (např. realizace projektových hodin
na školách zaměřených na ochranu ovzduší, které nemohly proběhnout z důvodu pandemie COVID 19).
55.

SC 3.1, O 3.1.4

Práce s veřejností ohledně kvality životního prostředí, ekologická výchova na školách i ve volném čase dětí a mládeže (další
56. podpora formou městských dotací a přímé pomoci, např. SVČ DUHA požaduje dotaci na rozšíření centra EVVO-učebna
včelařství).
Pokračující osvěta v oblasti třídění odpadů. Podpora realizací kampaní v oblasti odpadového hospodářství.
57.

Zhodnocení

Soulad s SC/O

SC 3.1, O 3.1.4,
3.1.5

Realizace léto 2022. V rámci výměny mobiliáře bude opraven stávající chodník, instalovány lavičky a odpadkové koše, realizovány malované hry na chodník, drobně bude řešena zeleň.
Na základě návrhu městského architekta a zahradní architektky Hábové probíhá prostá obnova prvků na náměstí. Drobné úpravy byly provedeny i v rámci participativního rozpočtu. Vyměňoval se mobiliář, fontána se zrevitalizovala, okolí voliéry
bylo předlážděno, úpravy zeleně. Souvislost s křižovatkou u Pradědu nyní není v řešení, čeká se na vyhotovení PUMMU, který navrhne rešení křižovatky.

Technické služby a LČR jako odborný hospodář připravily studii na úpravu povrchů, chodníků, výsadby atd. v součinnosti s p. Abtem a ostatními, která byla schválena RM. Na jaře se započalo s realizací aktivit navržených ve studii (výsadby
třešní). Je zde les zvláštního určení, nepředpokládá se tedy, že by se dělal velký projekt na celé území, ale že se spíše půjde cestou po jednotlivých etapách obnovy území Lesoparku.

vedení, OIM Proběhla dílčí komunikace s majiteli. Městský architekt navrhl možná řešení území. V rámci změny ÚP se řeší zapracování stěžejních záměrů.
Pasport zeleně se průběžně aktualizuje se SafeTrees, což zajišťuje OM společně se správcem zeleně (TSJ). OŽP zde vystupuje jako orgán ochrany přírody (vydávají povolení/nepovolení kácení dřevin. Zašťituje odborný arborista, který navrhuje
jaké dřeviny by mohly být nahrazeny na vykácených prvcích). K dispozici je také web stromy Stromypodkontrolou.cz, kde je možné najít veškerou zeleň v Jeseníku. Data si město vkládá samo (TSJ). Nově proběhla pasportizace zeleně ve
Smetanových sadech.
OIM, OSR, Situace se průběžně řeší. V loňském roce v důsledku povodní proběhla schůzka s obyvateli zasažených oblastí a p. Grňem (zpracovatelem analýzy) a probíralo se téma ul. Slunná, Vrchovištní, Rejvízská. Konktérně návrh protipovodňové ochrany
OŽP
na polích. Pan Grňo má rozpracovat studii. V plánu je směna pozemků se Zemědělským družstvem.
Projektové hodiny na školách byly díky pandemii zrušeny, na podzim se realizovaly projektové hodiny v jiné podobě (elektornická projektová hodina, kterou připravili na OŽP a následně předali na školy, z důvodu covidu bylo tedy řešeno
distančně). Plán musel být do konce roku 2020 hotový, dotace byla na pracovníka, který měl na OŽP úvazek po dobu 3 let. V prvním čtvrtletí roku 2021 proběhlo vyhodnocení tohoto plánu, jeden z navržených projektů z tohoto plánu byla
OŽP
Proluka U Tržnice, kde proběhne zpevnění ploch, tím pádem se minimalizuje prach v lokalitě a přispěje to zlepšení ovzduší. Dalším projektem bylo hledání nového způsobu měření kvality ovzduší ve spolupráci s ČVUT (systém měření kvality
ovzduší Airtracker). Dosavadní systém měření je již nevyhovující. Aktuálně zpracovává ČVUT projekt, který nastíní vhodnost umístění senzorů a jaké hodntoy bychom pomocí senzorů měřili. Cílem je snížení nadměrného množství Benzo[a]pyrenu
ve vzduchu.
OŽP, OIM

OŽP, OŠKS

Ekologická výchova na školách průběžně probíhá. V SVČ Duha (centrum ekologické výchovy) připravuje rozšíření učebny včelařství, žádat se bude v IROPU. Již od školek probíhají programy, aby byly děti vedeny k ekologické výchově, také na
školách probíhají projekty (např. seznamování s odpadními nádobami) a probíhá výchova k třídění odpadu.

61. Obnova lávek ulice Nábřežní, u Dalamánku.
62. Prověření možnosti zřízení autobusové zastávky v zóně Za Podjezdem.
63. Zajistit adhézní povrch (červený povrch) pro přechod ulice Nábřežní (u kina).
Prověřit možnost umístění mobilního radaru k prevenci bezpečnosti silničního provozu pomocí snížení rychlosti vozidel ve
64.
městě.
Chodník podél železniční trati ul. Puškinova - prověřit možnost majetkoprávního vyrovnání státu.
65.

SC 3.2, O 3.2.1
SC 3.2, O 3.2.1
SC 3.2, O 3.2.1

Jde o kontinuální proces. Je nastavena spolupráce s firmou Eko-kom, která každoročně přijíždí a zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a např. v rámci pořádání akce Farmářské trhy poskytne skákací hrady, přičemž apeluje na širokou veřejnost,
aby odevzdávala elektrozařízení na správná sběrná místa. V prosinci 2021 se vytvářel spot na podporu třízení odpadů v součinnsoti s Eko-Komem. PR této kampaňe propaguje L. Musialová na FB města. V plánu je v tomto pokračovat i příští rok.
Tuto aktivitu řeší také SVČ DUHA. Souvisí s aktivitou AP č. 58.
V roce 2021 proběhlo rozdávání kompostérů občanům města (300 kompostérů, dotace SFŽP) a na sídliště se umístili kontejnery na bioodpad. Do domácností se lidem nádoby na biodpad rozdávají již 7. rokem, na přelomu roku 2021 a 2022 se
OŽP
rozdaly poslední popelnice, které byly kupovány z dotace a více jich není v plánu pořizovat. Rozšiřovala se nová místa na tříděný odpad.
Od roku 2011 se připravuje společný projekt řešení nakládání s odpady v rámci Olomouckého kraje. Město Jeseník se prostřednictvím SMOJ připojilo do Spolku Odpady Olomouckého kraje. V průběhu posledních let však nebyly představeny
žádné výsledky a vize, a proto město ze spolku vystoupilo. Byla zřízena Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje a.s., která na jaře 2022 představila nové a konkrétnější řešení společného projektu. Záměrem je společnými silami vybudovat
centrální dotřiďovací linku v Olomouci a předtřiďovací linky na Zábřežsku a Jesenicku. Do 30. 6. 2023 by se měla města a obce Jesenicka rozhodnout, zda se připojí k tomuto společnému projektu. Město záležitost řeší společně s Technickými
vedení, OŽP
službami a.s. a nyní se zadává příprava studie, která by nastínila varianty konkrétních zařízení na zpracování odpadů a následného předání odpadů, které mají potenciál řešit problematiku odpadů na území Jesenicka spolu s jejich výhodami,
nevýhodami i riziky pro finální rozhodnutí o dalším směřování odpadového hospodářství Jesenicka. Studie vyhodnotí zapojení SMOJ do Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s., tvorbu vlastní akciové organizace a na závěr možnost
vytvořit dobrovolný svazek obcí pro problematiku odpadů.
Proběhla úprava červené a modré turistické značky pod Křížovým vrchem ve spolupráci s KČT a TSJ - zpřehlednění tras, sloučení křížové cesty s modrou turistickou značkou a instalace navigačních tabulek. Křížová cesta - probíhá oprava
OSR
jednotlivých zastavení.
Akce jsou zasmluvněny. Na základě vyčerpání kapacit firmy bylo možné zarezervovat volný termín realizace letos na podzim. Realizace tedy 9-10/2022.
OIM
ODSH, OIM Byla vytipována místa pro budoucí možné umístění. Prozatím v zóně ale není dostatečná potřeba.
ODSH, OIM K aktivitě bylo vydáno negativní stanovisko krajského úřadu, adhezní porch se dává pouze v extravilánech a v místech, kde je povolená vyšší rychlost. Z objektivních důvodů není možné realizovat.

SC 3.2, O 3.2.1

ODSH, OIM Měření rychlosti bylo zajištěno nově Městskou policií Jeseník.

SC 3.2, O 3.2.1

ODSH, OIM

66. Prověřit možnost umístění dalších dobíjecích stanic ve městě.
Řešení problematiky centrálního zásobování teplem (CZT) ve městě (komunikace s veřejností, zapojení se do pilotního
67. projektu komunitní energetiky, hledání dalšich zdrojů energie - FVE, ekologizace apod.)

SC 3.2, O 3.2.5

OI řeší přípravu v rámci projektové dokumentace pro 3-4 dobíjecí stanice na Sídlišti Pod Chlumem a Náměstí Svobody.
Cenu plynu máme fixovanou do konce roku 2022, hledá se řešení, jak dále. Podepsána dohoda o společném nákupu energií se Šumperkem a dalšími obcemi. Vytipovala se kotelna na ul. Tyršova, jako možný pilotní projekt "zelené kotelny", která
vedení, OIM by zahrnovala kombinaci různých zdrojů energií, jako je FVE, kogenerace, tep. čerpadlo, plynové kotle...). K prověření možnosti byla zadána studie. Terrmín dokončení do konce 11/22.
Komunitní energetika se připravuje (kvůli covidu zpožděno). Probíhá příprava projektu Fotovoltaika IPOS.
ODSH, OIM, Proces tvorby plánu udržitelné městské mobility (PUMM) již běží. Byla vysoutěžena a zasmluvněna zpracovatelská firma a byla zpracována přípravná část a komunikační strategie. Aktuálně probíhá zpracování analytické části a průzkumy
OSR
jednotlivých módů dopravy. Celý dokument bude hotový do 14.9.2023.

58.

Navýšení množství nádob na bioodpad a tříděné odpady.

SC 3.1, O 3.1.5
SC 3.1, O 3.1.5

Hledání možností jak nakládat s odpadem po roce 2030. Hledání vhodného dotačního titulu (např. moderní třídící linkazařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů). Řešení v rámci MRJ, SMOJ.
59.

60.

68.

SC 3.1, O 3.1.5

Efektivní využití potenciálu Zlatého Chlumu v napojení na turistické trasy do města Jeseník.

Příprava Plánu udržitelné mobility města.

SC 3.1, O 3.1.4

SC 3.3, O 3.3.1
SC 3.2, O 3.2.2,
3.2.1, 3.2.5

OŽP

OSR, OIM

Proběhlo jednání vedení města a OIM s generálním ředitelem SŽ a zástupce ČD. Na tomto jednání byly vydefinovány vize využití pozemků u nádraží a majetkoprávní záležitosti, kdy dotčené pozemky nejsou ve vlastnictví města. Řešil se také
rozsah prací při budování chodníku a souvislost s železničním přejezdem a limitujícím pásmem zabezpečovacího zařízením (výstražný systém). Aktuálně je zpracovávána PD, následně budou dořešeny majetkoprávní záležitosti.

Aktivita
69. Vyhodnocení participativního rozpočtu 2021. Postupná realizace vítězných záměrů.
Fungující platforma "kulturních organizací a organizátorů kutlurních aktivit", efektivní předávání informací týkajících se
70.
pořádaných akcí mezi MKZ a městem. Sdílený kalendář.
Postupné zřizování pracovních skupin zabývajících se estetikou a funkčností ploch pro trávení volného času a jejich
71.
zapojování do rozvojových aktivit města (např. PS Smetanovy sady, mladí architekti, aj.)
Podpora a rozvoj místních iniciativ a občanské společnosti. Např. Hnutí Brontosaurus (společná péče o prameny),
72. Sudetikus (propagace akcí, účast na nich, společné plánování), Silezika aj. Podpora pospolitosti.
73.

Veřejná správa

74.
75.

Revize komunikačních nástrojů/kanálů města (Komunikační strategie). Revize web.stránek města v oblasti sportu a kultury.
Posílení pozitivního vnímání úřednického stavu veřejností.
Připravit důstojné oslavení 755 let výročí města.

Garant

SC 4.1, O 4.1.1

OIM

SC 4.1, O 4.1.1

Obnovovat minimálně 1/5 IT techniky každý rok (technika ne starší než 5 let). Windows minimálně 10 pro celý úřad. Na
79.
celý úřad Office 365. Kyberbezpečnost s aktualizací operačních systému (pouze podporované).
Rozvoj „otevřeného úřadu“ pokračováním digitalizace služeb veřejné správy (e-Government, SMART radnice, vnitřní
80. digitalizace úřadu). Postupné zavádění možností elektronické rezervace, rozšíření o další agendy (matrika). Zvyšování
možností on-line komunikace s úřadem. Napojení na portál občana.
Posílit motivaci a sounáležitost uvnitř úřadu (např. vyhodnocení"oblíbený kolega" atd.)
81.
Vzdělávací a informační akce pro pracovníky městského úřadu (vč. teambuildig, firemní klima…)

83. Každoroční zpracování a vyhodnocení Akčního plánu města.
Definice využití plochy na ul. Tovární (budova Městského úřadu) a následné zpracování studie
84.

OSR, OŠKS Byla ustavena PS pro kulturu, která se bude zabývat rozšířením spolupráce pořádajících organizací, informovaností a propagací akcí v oblasti kultury. Jejími členy jsou aktéři na poli kultury v regionu.
OSR, vedení Byla ustavena PS pro revitalizaci Smetanových sadů, schází se PS mladí architekti (většinou pod záštitou Komise pro rozvoj města). Byly nově ustanoveny PS pro PUMM.

SC 4.1, O 4.1.1

Kontinuální spolupráce s hnutím Brontosaurus zejména při péči o prameny, spolupráce v Radě pramenů. Podpora aktivit spolku Sudetikus při rozvíjení místní komunity, pospolitosti (Restaurant day, farmářské trhy, Studentská Rada aj.). Město
OSR, vedení finančně podporuje sportovní mládežnické kluby a aktivní sportovní spolky, místní iniciativy formou městských dotací. Se sportovními kluby probíhají průběžné schůzky k daným tématům (např. revitalizace fotbalových hřišť, studie AIS Za
Podjezdem apod.)

SC 4.1, O 4.1.1
SC 4.1, O 4.1.1

SC 4.1, O 4.1.1
SC 4.1, O 4.1.2
SC 4.1, O 4.1.2
SC 4.2, O 4.2.1
SC 4.3, O 4.3.1
SC 4.3, O 4.3.1
SC 4.3, O 4.3.1
SC 4.3, O 4.3.1
SC 4.2, O 4.2.1

Výběr vhodného sofware k projektovému řízení.
85.

Zhodnocení
Probíhá realizace vítězných záměrů (hřiště Bukovice, veřejné WC zdarma, nájezdy pro kočárky, občerstvení u letního divadla, houpačka, altán Přední vršek).

SC 4.1, O 4.1.1

SC 4.1, O 4.1.1

Podpora oživení veřejného prostoru města novými památkami a uměleckými díly ve spolupráci s občanskými iniciativami
76.
(např. festival ImZentrum, prověření Landscape festivalu obdobně jako v Krnově, aj.).
77. Spolupráce s Místní akční skupinou (účast v dotační výzvě MAS 2022, v PS MAS apod.).
Oslava 22 let spolupráce s partnerským městem Neuburg.
78.

82.

Soulad s SC/O

SC 4.3, O 4.3.1

OSR, OO

Ve spolupráci se zainteresovanými útvary byla zpracována Komunikační strategie města Jeseník, kde došlo k revizi komunikačních nástrojů města, cílových skupin. Byla doporučena témata a styly komunikace směrem k občanům.

Aktivita je průběžně naplňována. Je v procesu tvorba nového etického kodexu na úřadě, kde je kladen důraz na obecné i konkrétní postupy a pravidla při vykonávání agendy zaměstnanců. Zaměstnanci jsou také pravidelně proškolováni v soft
skills.
Byl zpracován grafický návrh merche s motivem logo 755. let města a vyrobeny propagační materiály. Na mobilních panelech budou prezentovány úapěšné projekty města za uplynulých 5 let. V rámci pravidelných každoročních akcí je vždy
OO
propagováno výročí 755 let.
vedení, OO, Festival ImZentrum proběhne na podzim 2022 společně s festivalem Jesnění. Tak vznikne dvojfestival V centru Jesnění. Byly realizovány také projekty umělce Richarda Loskota s názvem "Hvězda" před radnící v období adventu, instalace díla
OSR
současného umění „Přání“ umělce Dušana Zahoranského, aj..
vedení, OSR Spolupráce s MAS průběžně probíhá, stejně jako účast v dotačních výzvách MAS (oživení Náměstí Hrdinů, obnova Parčíku u Alberta)
Při příležitosti cesty představitelů města Jeseník do Neuburgu proběhla slavnostní ceremonie, kdy bylo v Neuburgu pojmenováno Jesenické náměstí(čko) při příležitosti 20 let partnerství našich měst. U Neuburského pramene ve Smetanových
OO
sadech bude usazena lavička a kovová cedulka s citátem zakladatele Neuburgu, bude vyrobena speciální edici neuburského piva.
Obnova probíhá dle plánu. Pro Windows 10 zbývá posledních cca 10 stanic, které budou přeinstalovány v nejbližší době. Kyberbezpečnost – nasazen nový antivirový program, aktualizace HW firewallu, povýšení většiny serverů na Windows
OT (IT)
server 2019, nasazení nových bezdrátových AP se zvýšeným zabezpečením a segmentací sítí.
Provedeny analýzy potřebnosti a v přípravě je podání žádosti o dotaci z připravovaného programu IROP, který má být vypsán v létě 2022 (externí dodavatel p. Hubatková), Původní Formserver nahrazen aplikací Sofa 602, Zaveden nový systém
OT (IT)
Usnesení.cz pro zpracování agendy RM/ZM. Modernizovaná aplikace Senior taxi i pro telefony Apple, v současné době probíhají další úpravy na základě požadavků uživatelů, Nová zkušebna žadatelů o ŘP s aktuálním OS. Informování občanů
nově prostřednictvím mobilní aplikace Hlášení rozhlasu.
Pro zaměstnance jsou pořádány organizačním výborem z řad kolegů pravidelné a oblíbené teambuildingy. Pro zvýšení informovanosti je vydáván elektronický občasník Náš úřad. Ke konci kalendářního roku byly jednotlivé útvary finančně
OSR, OO
podpořeny a takto motivovány k setkávání a zlepšování firemního klimatu.
MěÚ zajišťuje pravidelné vzdělávání zaměstnanců, např. školení BOZP, spisové služby, řidičů referentů apod.. Zaměstnanci se mohou vzdělávat prostřednictvím on-line školení. Probíhají pravidelné měsíční porady vedení města s vedoucími
OO
odborů a oddělení.
OSR
Akční plán je každoročně vyhodnocován a zpracován nový AP na následující (roční) období.
vedení, OSR. Na toto téma proběhlo několik jednání zainteresovaných aktérů, ze kterých vyplynulo, že rozhodnutí o využití tohoto prostoru proběhne až po rozhodnutí o rekonstrukci objektu IPOS (listopad, jednání zastupitelstva). Prozatímní plán je
OIM
ponechat si pozemek Tovární ve vlastnictví města.
vedení
města, OT Probíhá pilotní projekt nasazení aplikace Teams pro cca 25 osob – po celkovém vyhodnocení se budeme rozhodovat, zda budeme pokračovat s tímto konkrétním nástrojem, či nikoli.
(IT), OSR
OSR, OO

Ekonomika a cestovní ruch

INVESTIČNÍ PRIORITY na období 10/2021 - 10/2022
Aktivita

1. Revitalizace Smetanových sadů

SC 1.3, 2.3, 3.2

2. Interaktivní infocentrum v Katovně

SC 1.1., O 1.2.2

3. Využití objektu bývalé knihovny na ulici Lipovská

SC 1.1., O 1.1.3
Aktivita

6. Částečná obnova chodníků, mobiliáře a zeleně na sídlišti Lipovská

Soulad s SC/O
SC 2.4, O 2.4.3
SC 2.4, 3.3, O
2.4.4, 3.3.2
SC 2.4, O 2.4.3

7. Revitalizace stávajících dětských hřišť

SC 2.3, O 2.3.2

8. Revitalizace sídliště 9. května (4. etapa a příprava 5. etapy)

SC 2.4, O 2.4.3

9. Komunitní dům na ulici Dukelská (bývalá Městská policie)

SC 2.4, O 2.4.4

Kvalita života ve městě

4. Projektová příprava revitalizace sídliště Pod chlumem
5. Příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů (ulice Kalvodova a Raisova)

Životní
prostředí,
doprava,
urbanismus

10. Hasičská zbrojnice

Veřejná
správa

Soulad s SC/O

Aktivita
11.
12.
13.
14.

Chodník do lázní
Revitalizace zeleně lokality v Oblouku
Revitalizace vodní plochy u ulic Jaroslava Ježka a Denisova
Realizace revitalizace plochy u tržnice na ul. Tyršova
Aktivita

15. Modernizace a zkvalitňování administrativních služeb pro občany Jesenicka rekonstrukcí objektu IPOS

SC 2.4, O 2.4.1
Soulad s SC/O
SC 3.2, O 3.2.1
SC 3.1, O 3.1.1
SC 3.1, O 3.1.3
SC 3.2, O 3.2.2
Soulad s SC/O
SC 4.2, O 4.2.1

Garant

Zhodnocení

Byla zřízena PS pro Smetanovy sady, kterou tvoří zástupci vedení města, zainteresovaní pracovníci Městského úřadu, městský architekt a externí odborníci. Cílem této skupiny je společné řešení budoucích kroků směřujících k obnově parku. Na
základě doporučení této skupiny, komise pro rozvoj města a investičního výboru přistoupilo vedení města k zahájení kroků k uspořádání architektonické soutěže, která má upgradovat Smetanovy sady na park srovnatelný s nejlepšími realizacemi
OIM, OSR,
parků v ČR po stránce zahradně-krajinářské i po stránce vybavení a atraktivity pro návštěvníky. Součástí bude i návrh nové lávky zřizované pro nový přístup do Smetanových sadů. Architektonická soutěž aktuálně probíhá.
OŠKS, vedení
V parku je nově také možné zahrát si pétanque, baseball, volejbal, badminton, fotbal, futsal, ping-pong, slackline pro balancování a chození po laně apod. Sportovní vybavení si lze zdarma zapůjčit. Ping-pong si lze zahrát na novém betonovém
pingpongovém stole.
OSR
vedení, OSR,
OIM
Garant
OIM

Byla zpracována studie a projektová dokumentace. Připravuje se podání žádosti o dotaci z IROP.
Proběhla jednání o záměru využití objektu. Záměr - vybudovat zde inovační HUB v úzké spolupráci s Inovačním centrem Olomouckého kraje. Byla zpracována studie, ze které vyplynulo, že realizace tohoto záměru je možná. Pokračování příprav
bylo schváleno ZM.
Zhodnocení
Projektová dokumentace se zpracovává, do konce roku 2022 by měla být ve fázi prováděcí dokumentace na 1. etapu. Ta by měla být realizována v příštím roce 2023.
Kalvodova - zpracována zastavovací studie, pokračovat by se mělo do projektové přípravy (PD + ÚR + SP).
OIM, OSR
Lokalita Raisova je aktuálně před vydáním stavebního povolení (žádost o stavební povolení byla vydána).
OIM
Byla zpracovaná technická pomoc, rozpočet, proběhlo VŘ, dokončení do konce léta 2022.
Byla zpracována Koncepce dětských hřišť paní arch. Kovaříkovou. Byly vytipovány prioritní DH, postupně se revitalizuje, odstrňují se staré prvky. Aktuálně zprovozněny nové prvky v lokalitě Nábřežní.
OIM
Proběhla revitalizace hřiště na ulici Nerudova a rovněž hřiště ve Smetanových sadech. Připravují se revitalizace dalších hřišť
4. etapa se soutěží, realizace zahájení 2022 a trvání do roku 2023. Na podzim 2022 proběhne podání žádosti o dotaci.
OIM
5. etapa - probíhá zpracování PD.
OIM, OSVZ, Proběhlo prověření varianty zřízení komunitního domu pro seniory v tomto objektu. Záměr byl přizvanými architekty, vedením vyhodnocen jako nereálný z důvodů nesplnění nutných technických parametrů pro tento typ využití. Probíhá
vedení
prověřování dalšího možného využití objektu.
OIM
Aktuálně probíhají stavební práce. Dokončení 2022.
Garant
Zhodnocení
OIM
PD zpracovaná. Byla podaná žádost o dotaci na SFDI. Budeme cílit i na podání žádosti do IROP.
OIM
Proběhlo výběrové řízení, je uzavřená smlouva o dílo. Realizace do konce 2022.
OIM
Byla zpracována PD, podala se žádost o dotaci na Mze. Získali jsme dotaci, realizace září 2022.
OIM
Byla zpracována PD (ÚR, SP), proběhlo veřejné projednání záměru. Probíhá VŘ. Realizace od 8/2022.
Garant
Zhodnocení
Byla zpracována PD. Z důvodu finanční náročnosti investice je nyní ve zpracování projekt etapizace (měl by být zpracovaný do začátku roku 2023). Aktuálně jsou v plánu úpravy ke snížení energetické náročnosti budovy, byla podána žádost o
OIM
dotaci na FVE z OPŽP, tato byla úspěšná, následná realizace FVE v roce 2023.

