Strategický plán města Český Těšín-aktualizace 2012-2016
Příloha č. 1 - Přehled aktivit včetně časového a finančního rámce (vyhodnocení a aktualizace č.3 v roce 2015)
Termín
Odhad nákladů v
Aktivita
realizace
Zodpovědnost
Kč
Stav
Prioritní oblast - Infrastruktura a služby občanské vybavenosti
Původní
2014-15
Upřesnění
2016

odbor územního
rozvoje

2014-2016

odbor územního
rozvoje,odbor
majetkoprávní,
odbor investiční

Kamerový systém – ul. Odboje a Hlavní třída,
celkově centrum města

2013

Rozšíření kapacity stávajících mateřských
škol

2013

Příprava lokality Mezi Lány pro bydlení

Studie využití lokality kolem přehrady cyklostezka

Malometrážní byty se sociálním určením

Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována

zatím
nerealizováno

Vzhledem k vysokým nákladům byla aktivita směřována na budoucího developera, avšak zastupitelé
tuto variantu neschválili, příprava proto byla přerušena. V rozpočtu na rok 2015 je zařazeno pouze
zpracování finální územní studie této lokality.

1 000 000,00

v realizaci

Z důvodu řešení majetkoprávních vztahů není možné v této chvíli v rozvoji aktivity pokračovat.
Aktivita zúžena na první etapu řešení - na cyklostezku. Z tohoto důvodu taktéž doplněn název
aktivity. Odbor územního rozvoje vyřešil cyklostezku v územním plánu. Odbor investiční zajistil
zpracování PD pro úz. řízení na část od plochy nad přehradou/nově parkoviště po napojení na ul.
Rybářskou.

Městská policie

349 320,00

ukončeno*

Na projekt schválena dotace z Ministerstva vnitra ve výši 314 000 Kč. Kamerové body byly umístěny
na nám. ČSA, pošta - ul. Nádražní, ul. Ostravská 476/70, dále došlo k zajištění přenosu a techn.
propojení s obvodním oddělením PČR.

odbor školství a
kultury, odbor
investiční

2 560 000,00

ukončeno*

Aktivita realizována v roce 2013. Jedná se o ZŠ a MŠ Hrabina (mateřská škola Ostravská). Bylo
zřízeno nové oddělení MŠ včetně pořízení vybavení.

90 000 000,00

ukončeno*

Aktivita realizována společností ART PROSPERA,a. s., která provozuje Senior domy POHODA, a.s.
Byty byly dokončeny v 05/2014 - k dispozici 42 malometrážních bytů o velikosti 1+kk na ul.
Svojsíkova Český Těšín. Tyto byty slouží jako domov pro seniory s kapacitou 50 osob a domov se
zvláštním režimem s kapacitou 70 osob. Celkové náklady investora dosáhly výše cca 90 mil. Kč.

původní
9 542 000
upřesnění
10 234 473,27

ukončeno*

Výstupem projektu bylo odstranění zchátralé budovy bývalého skladu osiva s narušenou statikou,
technická rekultivace a regenerace tohoto území - projekt ukončen 08/2014. Následovala demolice
budovy Lokálka a AMK.

původní
9 111 465
upřesnění
8 712 984

ukončeno*

Výstupem projektu bylo vybudování nového objektu pro volnočasové aktivity ve Svibici. Objekt
otevřen v 11/2014. Následný projekt NZDM STŘEP - rozvoj sociální prevence ohrožených dětí a
mládeže, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/31.01542, projekt v realizaci, doba realizace projektu
15.11.2013 – 20.11.2015 Předpokládané náklady projektu: 3 019 978,39 Kč.

2014 - 2016 soukromý investor

Revitalizace území „zlatý trojúhelník“
(demolice Osevy)

2014

odbor investiční

Rekonstrukce objektu nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež a rozvoj služeb
(zaměření na rodinu), sídliště Svibice

2014

O.S. AVE

80 000 000,00
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Aktivita

Zřízení azylového domu – Tovární

Rekonstrukce zimního stadionu

Dobudovat alternativní scénu v divadle
(divadlo malých forem)

Pokračování rekonstrukce areálu Kass

Revitalizace ul. Odboje a "Úprava ozelenění
náměstí ČSA"

Integrované výjezdové centrum – Městská
policie, Hasičský záchranný sbor a Policie ČR
Celkem za prioritní osu (původní)
Celkem za prioritní oblast (aktualizované)
Prioritní oblast - Podpora zaměstnanosti

Termín
realizace

2016

2013-2014

Zodpovědnost

Odhad nákladů v
Kč

Slezská diakonie

x

odbor investiční

Původní
64 785 000,00
Upřesnění
64 072 695,65

Stav

Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována

příprava

Aktivity vedoucí ke vzhiku azylového domu ve městě Český Těšín byly vzhledem k finančí situaci
související s investicí do budovy na ulici Tovární v roce 2014 pozatím pozastaveny. Slezská diakonie
nadále deklaruje připravenost poskytnout službu azylového domu v případě, že město Český Těšín
nalezne či upraví vhodné prostory. Potřeba azylového zařízení je deklarována v Komunitním plánu
sociálních služeb města Český Těšín na léta 2014-2016.

ukončeno*

Stavební práce ukončeny v 04/2014, proběhly přejímky prací a kolaudace. Zimní stadion byl otevřen
pro veřejnost pro zimní sezonu 2014-2015. Předmětem projektu byla rekonstrukce a dostavba
stávajícícho zimního stadionu. Došlo k zateplení, vybudování hlediště, dobudování sociálního zázemí a
šaten pro sportovce, rozšíření mantinelů, vybudování sněžné jámy, vytvoření zázemí pro bufet a
výstavbě nových parkovacích míst.

Původní
2014 - 2015
Upřesnění
2015-2016

Těšínské divadlo

47 000 000,00

v realizaci

Výstupem projektu bude nová vzduchotechnika, pohyblivé podlahy. Alternativní scéna bude
využívána pro mateřskou scénu, koncerty, přednášky aj. Rada MS Kraje rozhodla o ukončení Smlouvy
o dílo se zhotovitelem. Z důvodu úpadku zhotovitele nebyla stavba dokončena a byla převzata
nedokončená část stavby. V současné době probíhá výběrové řízení na nového zhotovitele stavby,
který zajistí dostavbu zbylé části stavby (investice ve výši 19 mil. Kč). Předpokládaný termín zahájení
realizace 08/2015.

2016

odbor investiční

Původní
10 000 000,00
Upřesnění
3 800 000,00

příprava

Připravena projektová dokumentace. Výstupem by měla být především úprava venkovních prostor
před budovou KaSS. Projekt bude podán do případné výzvy v novém programovém období 2014 2020. V současné době byla tato etapa zredukována na prostor vstupu do areálu KaSS s celkovými
náklady 3,8 mil. Kč.

odbor investiční
2012-2016
místní hospodářství

2016

HZS MSK, odbor
investiční, MSK

Realizace ul. Odboje v gesci investičního odboru. Akce nebyla doposud zařazena v ropočtu města.
Výstupem aktivity bude celkové předláždění, nové osvětlení a mobiliář.
12 298 000,00 příprava/ukonče
Aktivita "Úprava ozelenění náměstí ČSA" byla v 11/2013 dokončena. Realizací došlo k obnovení
no*
zeleně: I.et. rok 2012: 1 929 018 Kč, II.et.rok 2013: 385 465 Kč. Celkem 2 314 483 Kč.

původní
100 000 000,00
upřesnění
205 514 000,00

příprava

336 645 785,00
525 541 472,91
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Projekt je kompletně připraven k realizaci, vydáno stav. povolení vč. RDS.

Aktivita

Podpora rozvoje sociálních firem (sociální
podnikání)

Rozšíření průmyslové zóny

Podpora služby rekvalifikace „osobní
asistent“ a rozšíření kapacity sociálních
služeb

Aktivnější využívání VPP

Termín
realizace

průběžně

2015

Zodpovědnost

Slezská diakonie,
OS AVE,Trianon

odbor územního
rozvoje, budoucí
investor, odbor
majetkoprávní

průběžně

Slezská diakonie

průběžně

odbor místního
hospodářství

Celkem za prioritní oblast (původní)
Celkem za prioritní oblast (aktualizované)
Prioritní oblast - Klientsky orientované a přátelské město

Odhad nákladů v
Kč

Stav

x

příprava/
v realizaci

Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována

Slezská diakonie od prosince 2013 provozuje dobročinný obchod Almara, podařilo se zde na
zkrácený úvazek zaměstnat 1 osobu. V roce 2014 se Slezská diakonie pokračovala ve svém členství
v Klastru sociálních inovací a podnikání SINEC. V roce 2014 se vzhledem k omezeným finančním
možnostem nepodařilo rozvinout sociální firmu, nicméně byly nastartovány některé aktivity, které
vykazují znaky sociálního podnikání. OS AVE aktivně pracuje na otevření vlastní sociální firmy.
Předpokládaná doba realizace 2. pololetí 2015 (způsob financování - z dotačních zdrojů). TRIANON,
z.s. dlohodobě ověřuje podmínky sociální ekonomiky v rámci provozu separace pro recyklaci. Trianon
je jedním ze zakladajících členů klastru sociálních inovací MSK. KÚ MSK tento projekt podporuje a
členové klastru pokrývají celé teritorium MSK. Důležitý je systém dlouhodobých zakázek v režimu
náhradního plnění. Každoročně organizuje mezinárodní konference k této problematice a využívá
spolupráce se subjekty z vědeckého a podnikatelského prostředí. Z konference je vydáván sborník
příkladů dobré praxe. TRIANON, z.s má připraveny projektové záměry s tématikou sociálního podnikání a je připraven

3 050 405,00

Z názvu aktivity vypuštěno "vznik nových zón (lokality Sokolovská)", zároveň došlo k vypuštění
nákladů. Po změně územního plánu (změna č. 2) z plochy BH (plochy hromadného bydlení) na plochu
ukončeno* VL (plochy lehké průmyslové výroby) byly pozemky prodány investorům k rozšíření stávajících
výrobních areálů. Státnímu pozemkovému úřadu město Český Těšín ze zákona poskytlo finanční
náhradu za prodané pozemky.

x

v realizaci

Realizace zaměřená zejména na udržení kvalifikace - tedy na průběžné vzdělávání pracovníků v
sociálních službách a sociálních pracovníků. S ohledem na finanční situaci v sociálních službách v roce
2014 nebyly kapacity sociálních služeb navyšovány. Probíhají kvalifikační kurzy pro pracovníky
vykonávající aktivity v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Slezská diakonie uzavřela v roce 2014 s
pěstouny 30 dohod o výkonu pěstounské péče.

v realizaci

Osoby pro VPP jsou každoročně využívány pro úklid veřejných prostranství města prostřednictvím
úklidové firmy Tomáš Raszka. Od roku 2013 jsou v rámci VPP provozovány stejnou firmou také
všechna veřejná WC ve správě města. V rámci VPP bylo v roce 2013 zaměstnáno 36 pracovníků, v
roce 2014 také 36 osob. Využívání VPP snižuje náklady města na čištění veřejných prostranství a na
provoz veřejných WC (zde zaměstnáno 14 osob).

x

0,00
3 050 405,00
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Aktivita
Aktualizace webových stránek MěÚ

Termín
realizace
2012

Zodpovědnost
odbor
občanskosprávní

Odhad nákladů v
Kč
76 800,00

Rozšíření komunikačních nástrojů (ankety,
dotazníky, fóra, Těšínské listy, Těšínské
minuty apod.) a snaha o získávání zpětné
vazby od občanů

2012

odbor
občanskosprávní

196 320,00

Zavedení systému benchmarkingu s jinými
městy

2015

tajemník

500 000,00

Stav
ukončeno*

ukončeno*

nerealizováno

Zavedení signalizačního systému na matrice a
evidenci obyvatel

odbor
občanskosprávní

62 460,00

2015

odbor
občanskosprávní

200 000,00

2013

odbor
občanskosprávní

101 640,00

ukončeno*

Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována
Rozšíření funkcionalit a přehlednější webová prezentace města.

Výstupem aktivity je nejen webový systém anket s vyhodnocením. V roce 2012 proběhlo dotazníkové
šetření "Měření spokojenosti občanů se životem ve městě Český Těšín", které bylo realizováno v
rámci projektu Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český
Těšín, kdy finanční náklady této aktivity dosáhly 196 320 Kč. Mimo jiné město Český Těšín poskytuje
informace o dění ve městě formou Těšínských listů, které vycházejí s pravidelnou periodicitou v
nákladu 11 tis. výtisků za rok s celkovými ročními náklady 1 011 312 Kč a zároveň zajišťuje produkci
Těšínských minut s finančními náklady cca 936 000 Kč/rok.

S ohledem na aktuální potřeby a priority města se v současné době o realizaci projektu neuvažuje.
Světelný systém v kancelářích č. 103 a 104 (matrika a evidence obyvatel) byl realizován již v roce
2012. V roce 2014 systém doplněn o kanceláře č. 105 a 106 (správní činnosti, ved. oddělení).

2012-2014
Implementace Portálu občana, který bude
poskytovat občanům informace z oblasti
řešení životních situací a informace o
pohledávkách
Implementace Rezervačního systému, který
umožní občanům předem objednat termín, ve
kterém budou moci vyřídit své žádosti.
Pilotně bude systém zaveden na odboru
výstavby a životního prostředí
Celkem za prioritní oblast (původní)
Celkem za prioritní oblast (aktualizované)

Od tohoto projektu bylo upuštěno, a to nejen z finančního důvodu, ale také z důvodu podmínky
nerealizováno návaznosti na projekt "Technologické centrum, el. spis. služba a vnitřní integrace úřadu" od kterého
město ustoupilo.

ukončeno*

Realizace systému byla přesunuta na rok 2013 z důvodu přípravy IT technologií. Aktivita byla
spuštěna od 1.9.2013. Z důvodu nízkého zájmu občanů (2 rezervace za 1,5 roku fungování systému)
bude
systém
ukončen.

8 899 468,00
1 137 220,00

Prioritní oblast - Životní prostředí a dopravní infrastruktura
Svoz kusového odpadu

průběžně

odbor místního
hospodářství

300 000,00

v realizaci

Objem financování je roční. Objemný odpad se sváží 1x týdně.

Původní
660 000,00
upřesnění
700 000,00

v realizaci

V rámci dané aktivity dochází ke 2 plněním. Prvním je odvoz odpadu přímo od občanů na základě 88
uzavřených smluv. Druhým plněním je pravidelný svoz biologického odpadu již ze sběrného dvoru,
jehož náklady jsou hrazeny městem ve výši cca 700 000 Kč/rok

příprava

Tato aktivita je částečně řešena v projektu optimalizace trati - řeší Správa železniční dopravní cesty
(SŽDC). Estetizace je reálná až po výstavbě koridoru, obnovu zeleně bude město požadovat po
investorovi.

Svoz biologického odpadu

průběžně

odbor místního
hospodářství, ASA

Rozšíření zeleně a estetizace prostoru podél
železničního koridoru

Původní
2015
Upřesnění
2016

odbor územního
rozvoje, odbor
místního
hospodářství,
investor

1 000 000,00

Stránka 4 z 8

Aktivita

Termín
realizace

Zodpovědnost
odbor investiční,
odbor místního
hospodářství

Zatraktivnění lesoparku Hrabina

2016

Výstavba parku U centrálního hřbitova

2012

Vytvoření systému zlepšení protipovodňové
služby

odbor výstavby a
životního
2013
prostředí,odbor
investiční

odbor investiční

Odhad nákladů v
Kč
700 000,00

Stav
nerealizováno

Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována
S ohledem na aktuální situaci (majetkoprávní vztahy) se v současné době o realizaci projektu
neuvažuje.

14 397 058,00

ukončeno*

Realizovány 2 projekty - První v rámci OPŽP jehož výstupem bylo ošetření a kácení dřevin, nová
výsadba, úprava břehů rybníka. Druhý realizován v rámci ROP. Výstupem projektu bylo vybudování
pěších komunikací, výstavba dětského hřiště, osazení mobiliářem.

20 814 600,00

ukončeno*

V roce 2013 byl vybudován systém včasného varování obyvatel (275 ks. hlásičů se 760
reproduktory) s kontinuálním sledováním hladiny (8 snímačů vodní hladiny). Dále pak došlo k
digitalizaci povodňového plánu města a ORP s napojením na Povodňový informační systém (POVIS).

Studie byla zpracována Povodím Odry s.p. jako návrh na stanovení záplavového území vodního toku
Rakovec. Součásti návrhu jsou protipovodňová opatření, která má realizovat Povodí Odry a.s.
Výpočty dále upozorňují na problematická místa povodňové ochrany, která musí řešit město Český
Těšín. V roce 2013 byla pro město Český Těšín zpracována studie odtokových poměrů vodního toku
Protipovodňová opatření v povodí Ropičanky
– ul. Tovární, Rakovec, zpracování studie

odbor výstavby a
2014-2016 životního prostředí,
investiční odbor

Městská Mlýnka s návrhem řešení opatření (109 tis. Kč). Stávající zástavba mezi ul. Mlýnskou a
109 000,00

ukončeno*

Jablunkovskou se nachází v záplavovém území Q100 a je navrženo provést estetizaci a revitalizaci
vodoteče a doprovodné zeleně s plným obnovením jejich funkce v prostředí městské zástavby (16
mil. Kč). S ohledem na rozsah investičních nákladů není pokračováno v další projektové přípravě a je
pouze přistoupeno k dílčí údržbě vodního toku Mlýnka.

Cyklostezka Chotěbuz

2016

odbor investiční

38 000 000,00

Zefektivnění MHD v centru města

2013

odbor živnostenský
a dopravy

Bezbariérovost podchodu u ČSOB

2015

odbor územního
rozvoje, odbor
investiční

15 000 000,00

Vybudování záchytného parkoviště na ul.
Tovární

2016

odbor investiční

10 000 000,00

72 000,00

příprava

ukončeno*

nerealizováno
zatím
nerealizováno
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Připravena PD pro územní řízení, kolize s výstavbou koridoru ČD, možnost realizovat po dokončení
výstavby koridoru ČD.

Provedenými úpravami došlo ke snížení celkového počtu spojů o 10%. U 24% spojů okružních linek
došlo z důvodu neefektivity ke zrušení zajíždění na železniční stanici. Celkový počet ujetých kilometrů
se snížil o 8 335 ročně, tj. o 3,5%. Náklady na provoz MHD se tak snížily o 384.000 Kč, tj. 4,6%.

Dle sdělení SŽDC nelze řešit v rámci optimalizace, nutno řešit samostatnou investiční akcí. Tudíž
odstoupeno od realizace.

Tato aktivita vázána na dokončení koridoru.

Aktivita

Termín
realizace

Zodpovědnost

Odhad nákladů v
Kč

Stav

Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována

Vybudování bulváru ulice Nádražní

2016

odbor investiční

50 000 000,00

příprava

Zpracován návrh řešení. S ohledem na značnou náročnost stavby dle zpracovaného návrhu řešení je
po konzultaci s vedením města k realizaci navržena úprava stávající zeleně a stávajících chodníků vč.
obslužné komunikace s tím, že by vznikl široký "bulvár" pro pěší s možností zřízení restauračních
zahrádek před jednotlivými provozovnami, přičemž by souběžně bylo umožněno zásobování
jednotlivých provozoven pouze v přesně stanoveném časovém rozpětí. Finanční částka bude
postupně upřesňována dle nákladů na jednotllivé dílčí úseky.Městem již byl vykoupena cesta před
nádražím. Místem realizace by se měla stát úprava ul. Čapkovy,Bezručovy a Nádražní.

Přesunutí autobusového stanoviště

2016

odbor územního
rozvoje, odbor
investiční

25 000 000,00

pozastaveno

Příprava záměru pozastavena z důvodu majetkoprávního vypořádání s Billou s.r.o. Realizace projektu
pozastavena z důvodu postupného koncepčního řešení celé lokality.

Zavedení dopravního informačního systému

Prodloužení linky MHD na Horní Žukovrozšíření komunikace

Revitalizace ulice Hlavní

Vybudování lávky pro pěší – propojení center
měst

Vybudování železniční lávky přes řeku Olši

Původní
2013
soukromý investor
Upřesnění
2014
odbor živnostenský
a dopravy
(zavedení linky
2015-2016
MHD) a investiční
odbor (rozšíření
komunikace)
Původní
2014
Upřesnění
2016

40 000,00

Původní
4 000 000,00
Upřesnění
3 962 000,00

Spol. koordinátor ODIS s.r.o. - instalace elektronického informačního panelu v prostoru
ukončeno* autobusového stanoviště realizována. Město bude dle ujednání v nájemní smlouvě č. 2/13/MAJ hradit
na základě refakturace finanční náklady na el. energii.

v realizaci

V r. 2013 realizovány 2 výhybny. V r. 2014 bylo na podnět DI PČR rozhodnuto o doplnění projektu o
další dvě výhybny a točnu pro autobusy u křižovatky s ul. Vělopolská. Na tyto doplnění se v současné
době zpracovává PD s předpokladem realizace v r. 2016.

odbor územního
rozvoje, odbor
místního
hospodářství

500 000,00

nerealizováno

S ohledem na aktuální situaci (zamítavá stanoviska PČR) se v současné době o realizaci projektu
neuvažuje.

Původní
2013-2014
Upřesnění
2016

odbor územního
rozvoje, odbor
investiční, PL
partner - nositel
projektu

Původní
32 700 000,00
Upřesnění
1 000 000,00

zatím
nerealizováno

Žádost o poskytnutí dotace byla zpracována. Stavbu měl realizovat PL partner. Dne 30.4.2013 bylo
Společným technickým sekretariátem Olomouc rozhodnuto o nepokračování v administraci projektu.
Realizace projektu zůstává otevřena pro nové programovací období 2014-2020.

2016

odbor investiční

1 000 000,00

příprava

Aktivita odborem územního rozvoje řešena již v územním plánu města Č.Těšín. Jedná se o obnovu
železniční Lávky přes řeku Olši. Částka bude postupně upřesněna. V r. 2014 byla zpracována studie
možného řešení. Realizace projektu zůstává otevřena pro nové programovací období 2014-2020.

Stránka 6 z 8

Aktivita

Termín
realizace

Zodpovědnost

Odhad nákladů v
Kč

Stav

Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována
V zájmu snížit v co největší míře počet průjezdů centrem těžkými vozidly pro zásobování byly
osloveny Těšínské papírny, s.r.o. a Těšínské tiskárny a.s.

Úprava systému dopravní logistiky
podnikatelských subjektů v centru města
(menší auta)

Výsledek: Těšínské papírny, s.r.o. přesunuly své činnosti do areálu VOP Group na ul. Lipové.
2015-2016

odbor místního
hospodářství

0,00

v realizaci

Těšínské tiskárny a.s. zřídily sklad papíru na ulici Nová Tovární, odkud je materiál převážen do
tiskáren vozidlem o nižší hmotnosti, než jsou kamióny. K převozu papíru do centra města pořídili
nové

Výstavba chodníků a propojení s okrajovými
částmi + postupná realizace

Vybudování cyklostezek/pruhů pro cyklisty
na ulicích Jablunkovská, Ostravská,
Slovenská, Sokolovská

Realizace bezbariérových tras ve městě

Původní
2012 -2016
Upřesnění
2014-2016

odbor investiční

2013 - 2015

odbor investiční

2013-2016

odbor investiční

Celkem za prioritní oblast (původní)
Celkem za prioritní oblast (aktualizované)
Prioritní oblast - Cestovní ruch a přeshraniční spolupráce

Původní
4 150 000,00
upřesnění
6 000 000,00

Původní
2 550 000,00
upřesnění
3 250 000,00

původní
20 000 000,00
upřesnění
3 100 000,00

ekologicky

upravené

vozidlo,

aby

nedocházelo

ke

znečišťování

ovzduší.

příprava

V současné době probíhá úprava a aktualizace PD s nutnou změnou územního rozhodnutí a
stavebního povolení s cílem podat žádost o dotaci ze SFDI v r. 2016.

v realizaci

V r. 2014 realizovány cyklopruhy Jablunkovská, Slovenská. Pro rok 2015 je připraven k realizaci další
úsek podél ul. Jablunkovské v hodnotě 700 tis. Kč. Ul. Sokolovská a ul. Ostravská budou postupně
koncepčně řešeny v novém programovacím období 2014-2020.

v realizaci

Probíhá postupná realizace - v r. 2013 dokončena část trasy podél ul. Ostravské v hodnotě 1 477 000
Kč. V roce 2014 realizován další úsek podél ul. Ostravské v hodnotě 1 018 000 Kč, pro rok 2015
připraven k realizaci poslední úsek podél. Ul. Ostravské v hodnotě 600 000 Kč.

242 250 137,00
194 994 658,00

Zpracování strategie cestovního ruchu

2016

vedení města

Vybudování stálé expozice s tematikou
polygrafie + realizace dalších akcí s touto
tématikou

Albrechtova střední
původně
škola - nositel
2015 projektu, Těšínská
upřesnění tiskárna - partner,
2016 Těšínské muzeum partner

Zpracování společné česko-polské strategie
realizace aktivit a vytvoření organizačního
zázemí pro CZ-PL spolupráci obou měst

2015

vedení města

300 000,00

příprava

Realizace projektu bude koncepčně řešena v novém programovacím období 2014-2020.

2 000 000,00

příprava

Projekt je zpracován a připraven k realizaci za pomoci finančních zdrojů (národní/nadnárodní).
Zároveň jsou předpřipraveny navazující aktivity, např. vybudování „literové stezky“ a organizace
„literových dnů“ pro rodiny s dětmi.

500 000,00

nerealizováno
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Realizace projektu bude koncepčně řešena v novém programovacím období 2014-2020.

Aktivita

Zahrada dvou břehů 2013 -2015

Celkem za prioritní oblast (původní)
Celkem za prioritní oblast (aktualizované)

Termín
realizace

Původně
2013-2014
Upřesnění
2014 - 2015

Zodpovědnost

odbor investiční

Odhad nákladů v
Kč

Původně
42 800 000,00
Upřesnění
13 780 000,00

Stav

Výstup/Důvod proč nebyla aktivita realizována

v realizaci

Původní název projektu Zahrady dvou břehů Sportpark 2 přejmenován. Smlouva o projektu
podepsána a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu obdrženo. Realizace byla zahájena
na konci roku 2014. Výstupem projektu bude revitalizace území mezi mosty Družby a Svobody v
návaznosti na již realizované projekty Sportpark, Sportmost a RevitalPark 2010 .

17 500 000,00
16 580 000,00

CELKEM ZA VŠECHNY OBLASTI (původní)

605 295 390,00

CELKEM ZA VŠECHNY OBLASTI (upřesnění)

741 303 755,91

* u projektů "Stav - ukončeno" jsou ve sloupci Odhad
nákladů v Kč uvedeny skutečné náklady na danou akci
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