Příloha č. 8

Cíl

Program rozvoje města Napajedla na období 2013 - 2020

Opatření

činnost/projekt

Priorita Aktivita

S

1.1.a Realizovat projekty na snížení ekologické stopy města; snížit imisní zátěž z plošných zdrojů
znečišťování ovzduší podporou CZT
1.1.b Zkvalitňovat péči o zeleň
1.1.c Zkvalitňovat odpadové hospodářství
1.1.d Napojení základních škol na vytápění CZT
1.1.e Zvýšit ochranu a udržitelný rozvoj území a jeho hodnot důsledným uplatňováním metod a nástrojů
územního a strategického plánování
1.1.f Revitalizovat lesopark Kalvárie v odpočinkovou zónu
1.1.g Zajišťovat udržitelnost a obnovu dětských hřišť
1.2.a Podporovat veřejnou dopravu
1.2.b Podporovat výstavbu rychlostní komunikace R55 (v souladu s usnesením ZM 60/9/2007)
1.2.c Dokončit rekonstrukci autobusových zastávek
1.3.a Dokončit rekonstrukci místních komunikací s důrazem na bezbariérovost (pro motorová vozidla, pro
pěší) (chodníky, přechody pro chodce)
1.3.b Dokončit rekonstrukci veřejného osvětlení
1.3.c Dokončit projekt „Naše Napajedla – město pro život“ (3. etapa)

N

1.3.d Podporovat výstavbu cyklostezek, zaměřit se na propojení Napajedla-Kvítkovice, Napajedla-Pohořelice

V
V
V

1.1 Životní prostředí

V
V
S

1.2 Dopravní dostupnost a
obslužnost

V
S
S
V

I. UDRŽITELNÝ
ROZVOJ MĚSTA
1.3 Místní infrastruktura

V

V

1.4 Bezpečné město

S
N

1.5 Podpora bydlení

V
S

1.6 Snížení provozních
nákladů na energie

V
V
V

2.1 Transparentní,
otevřená a efektivní
veřejná správa

II. KVALITNÍ ŽIVOT
VE MĚSTĚ

2.2 Vysoká úroveň a
dostatečná nabídka v
oblasti základního školství
a předškolního vzdělávání

2.3 Bohatá zájmová
činnost, kulturní,
společenské a sportovní
vyžití

V
V
S

2.1.d Posílit vazbu a koordinaci rozvojových záměrů města a podnikatelských subjektů (PPP projekty)

V

2.2.a Zachovat síť kvalitních škol a školských zařízení; udržitelnost sportovního areálu škol a jeho dokončení

V

2.2.b Investovat do modernizace a inovace výuky v ZŠ

S

2.2.c Dokončit revitalizace venkovních ploch školního areálu (nádvoří 2.ZŠ, školní zahrada, MŠ)

N

2.3.a Zachovat stávající systém grantové podpory veřejně prospěšné činnosti v oblasti volnočasových aktivit
dětí a mládeže
2.3.b Podporovat stávající oblíbené i nové kulturní akce
2.3.c Vést jednání se Sokolem Napajedla o dlouhodobém pronájmu Sokolovny pro účely pořádání kulturních
akcí města (přístavba sokolovny)
2.3.d Vést jednání se sportovními organizacemi o převzetí jejich majetku do péče města
2.4.a Zdravotní středisko zachovat v majetku města a dokončit projekt jeho revitalizace
2.4.b Zachovat kvalitní pečovatelskou službu
2.4.c Udržitelnost systému financování sociálních služeb v rámci komunitního plánování
2.4.d Připravit PPP projekt Domu pro seniory s využitím objektů města čp. 94, 95 (v případě, že nebudou
prodány)
3.1.a Zajistit udržitelnost přístavišť, v centru města a na Pahrbku
3.1.b Podporovat v podnikatelském prostředí zvýšení kapacity a kvality ubytovacích zařízení
3.1.c Podporovat v podnikatelském prostředí zvýšení kvality služeb
3.1.d Podpořit realizaci projektu ŘVC lagunový přístav na Pahrbku
3.2.a Rekonstruovat kulturní objekty v centru města s důrazem na kvalitu (kino, dvůr, Sokolovna)
3.2.b Podporovat provoz muzea Napajedla
3.2.c Dokončit rekonstrukci Nového Kláštera a zajistit jeho udržitelnost
3.2.d Zajistit udržitelnost stávajících kulturních objektů města v zámeckém areálu
3.3.a Pokračovat v budování cyklostezky podél Baťova kanálu
3.3.b Podporovat doprovodnou infrastrukturu cyklostezek
3.3.c Zajistit udržitelnost již vybudovaných cyklostezek
3.4 a Ve spolupráci s firmou Cemex zpracovat návrh koncepce využití území po těžbě štěrkopísků
3.4.b Připravit a realizovat PPP projekt „Pahrbek – venkovní koupaliště“

N

3.4.c Vybudovat naučnou stezku v oblasti štěrkopísků

N

3.4.d Vybudovat naučnou stezku na území napajedelských emirátů ve volné krajině

V
S
N
N
V

2.4 Kvalitní a dostupné
zdravotní a sociální služby

V

N
V

3.1 Turistická
infrastruktura

S
S
N
V

3.2 Městské kulturní
centrum
III. ROZVOJ
CESTOVNÍHO RUCHU
RODINNÉHO TYPU

V
V
S
V

3.3 Síť cyklostezek

V
V
S

3.4 Relax region

1.3.e Rozšiřování hřbitova
1.4.a Podporovat spolupráci Policie ČR s Městskou policií
1.4.b Pokračovat v obnově strojního vybavení technických služeb
1.4.c Rekonstrukce zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů
1.5.a Podporovat všechny formy bytové výstavby využitím ploch určených pro bydlení v novém územním
plánu (Malina III) (podpora Jiráskové, Za Humny, Husova)
1.5.b Podpořit výstavbu ekologického bydlení v lokalitě na Chmelnici (ekologické domy)
1.6.a Realizovat projekty zateplení veřejných budov (Mateřské školy, 1. základní školy)
1.6.b Realizace fotovoltaické elektrárny (2. základní škola)
2.1.a Zajistit institucionální, materiální a legislativní podporu aktivitám v rámci implementace PRO
2.1.b Zajistit dostupnost dokumentů a tiskopisů na webových stránkách města
2.1.c Udržet zdravý městský rozpočet s nízkou zadlužeností a s významným podílem investic a externích
finančních zdrojů

Celkové náklady aktivi s vysokou prioritou v letech
Zdroje financování aktivit s vysokou prioritou

Rozpočet obce
Zdroje mimo rozpočet obce (dotace, půjčky,…)

Celkové náklady v letech
Náklady celkem za celé období 2013-2020
Význam znázornění:
Realizováno
Doposud nenaplněno
Doposud nenaplněno
Probíhající

viz. Jednotlivé Projektové listy

XIII

