
 
Název projektu: Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích 

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007334 

 

31 
 

TABULKY – ÚKOLY JEDNOTLIVÝCH PRIORIT S ODHADY FINANČNÍCH NÁKLADŮ: 

PRIORITA Č. 1 – KONCEPČNĚ VYŘEŠIT PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ

Aktivita/ Úkol: Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 
rozpočet města 

Jiné zdroje 
financování 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024   
1) Lokality převážně s parkováním po rezidenty 
Zpracovat zadání pro studie řešení parkování v jednotlivých sektorech --      NE NE 
Projednat s Univerzitou Pardubice zpracování studií parkování v rámci 
studentských prací --      NE NE 

Zpracovat studie parkování jednotlivých sektorů -- --     NE NE 
Zpracovat projektové dokumentace na řešení parkování, které budou vycházet 
ze zpracovaných studií  800 800 800 800  ANO NE 

Zpracovat prováděcí dokumentaci, která stanoví postup a způsob naplňování 
realizace projektových dokumentací a realizaci opatření k vyřešení parkování 
na území města 

  100    ANO/10% ANO 

Realizace opatření k vyřešení parkování v jednotlivých sektorech dle 
projektových dokumentací   4 000 4 000 4 000 4 000 ANO/50% ANO 

Zpracovat akční plán „Řešení dopravy v Sezemicích“  100     ANO/10% ANO 
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci 
opatření k vyřešení parkování ve městě -- NE  

2) Lokality s polyfunkčním využitím a s parkováním i pro návštěvníky města 
Zpracovat zadání pro studie řešení jednotlivých lokalit (obsah zadání dle 
priority č. 5, aktivita 3) --      NE NE 

Projednat s Univerzitou Pardubice zpracování studií na jednotlivé lokality 
v rámci studentských prací --      NE NE 

Zpracovat studie jednotlivých lokalit -- --     NE NE 
Zpracovat projektové dokumentace na dané lokality, které budou vycházet ze 
zpracovaných studií  250 150 250 100  ANO NE 

Realizace opatření k vyřešení daných lokalit dle zpracovaných projektových 
dokumentací   3 000 3 000 2 000 2 000 ANO/20-50% ANO 

Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci 
opatření k vyřešení parkování v kombinaci s dalšími aktivitami daných lokalit -- NE  
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PRIORITA Č. 2 – REALIZACE PROJEKTU „MLYNÁŘKA“ S VAZBOU NA VYTVOŘENÍ CENTRÁLNÍHO PROSTORU MĚSTA

Aktivita/ Úkol: 
Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 

rozpočet města 
Jiné zdroje 
financování 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1) Harmonogram realizace a následný provoz 
V roce 2019 realizovat: výsadba – květná louka, motýlí louka; informační 
tabulky pro občany; veřejné osvětlení po cca 40 m, 1 m od okraje cesty, bez 
pohybového čidla, cesty – směr od obchodu JIP ke škole, směr od školy K TJ 
Spartak; realizace cest, rozvody elektro a pitné vody, hřiště – parkour a 
workout 

4 500      ANO NE 

Zpracovat harmonogram realizace na další období v souladu s rozpočtem 
města tak, aby byl celý park realizován do roku 2023 -- 2 500 2 500 2 500 1 000  ANO NE 

Předkládat vždy ke konci roku veřejnosti informace o stavu realizace parku -- -- -- -- -- -- NE NE 
Zpracovat provozní řád a plán údržby 100      ANO NE 
2) Doplnění či úpravy projektu 
Doplnit přívod pitné vody Součást 1a      NE NE 
Zpracovat dokumentaci na řešení přívodu vody a závlah v parku (nádrže, 
studna, závlahy,…)  50     ANO NE 

Veřejné osvětlení – 2 hlavní trasy – zemní nebo nízká světla ve vzdálenosti 
cca 40 m, vývody u sportovišť Součást 1a      NE NE 

Zpracovat studii udržitelného provozu koupacího jezírka či plochy pro bruslení 
a následně rozhodnout Zastupitelstvem města o vhodné variantě  30 --    ANO NE 

Rozhodnout, zda je vhodné umístění hřiště pro plážový volejbal  --     NE NE 
WC – zatím u TJ Spartak, dohodnout v budoucnu, jaké a kde bude WC (u 
vstupu)  --     NE NE 

Prověřit doplnění lávky u školy (u altánu), realizace dle finančních možností  --     NE NE 
Upřesnit mobiliář a další prvky, tak, aby byly jednotné – přírodního charakteru -- --     NE NE 
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PRIORITA Č. 3 – ZMAPOVAT STAV A VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ MĚSTA S NÁVRHEM „CO S TÍM“

Aktivita/ Úkol: 
Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 

rozpočet města 
Jiné zdroje 
financování 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1) Objekt č.p. 92, Sezemice 
Opravit fasádu objektu 2 500      ANO NE 
Zpracovat studii na stavební úpravy objektu jako objektu pro volnočasové 
aktivity (případně komunitní centrum)  200     ANO NE 

Zpracovat studii proveditelnosti (udržitelnosti využití jako objektu pro 
volnočasové aktivity nebo komunitní centrum) na základě studie  100     ANO/10% ANO 

Zpracovat projektovou dokumentaci na stavební úpravy objektu jako objektu 
pro volnočasové aktivity v závislosti na studii proveditelnosti   300    ANO NE 

Rekonstrukce objektu    8 000 ANO/60% ANO 
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci 
stavebních úprav objektu -- NE  

2) Zázemí sálu 
Prověřit možnost jiného uspořádání zázemí sálu pro účinkující a návštěvníky --      NE NE 
Opravit zázemí sálu       ANO NE 
3) Objekt č.p. 133, Sezemice 
Realizovat projekt na stavební úpravy – 4 bytové jednotky  8 000    ANO/10-50% ANO 
Snažit se prodat některé ze zbývajících bytů na sídlišti v objektech, kde vlastní 
město je několik bytů -- NE NE 

Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na vznik 4 
bytových jednotek -- NE  

Zpracovat studii proveditelnosti realizace 4 sociálních bytů, které by byly pouze 
pro potřeby obyvatel města  50     ANO/10% ANO 

4) Objekt č.p. 27, Lukovna 
Realizovat projekt na stavební úpravy – 2 bytové jednotky  3 000    ANO/10-50% ANO 
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na vznik 2 
bytových jednotek -- NE  
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PRIORITA Č. 4 – KONCEPČNĚ VYŘEŠIT PÉČI O ZELEŇ

Aktivita/ Úkol: 
Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 

rozpočet města 
Jiné zdroje 
financování 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1) Zeleň v intravilánu města 
Využít kácených dřevin na prvky do parku „Mlynářka“ -- NE NE 
Zpracovat plán výsadby s vazbou na kácení a náhradní výsadbu 30      ANO NE 
Vytvořit pracovní místo „Městský zahradník“  --     NE NE 
Zpracovat aktualizaci pasportu zeleně v intravilánu a plán její údržby  150    ANO/10% ANO 
Aktivně vyhledávat dotační tituly na obnovu zeleně v intravilánu města -- NE  
2) Zeleň ve volné krajině 
Zmapovat zeleň ve volné krajině --      NE ANO 
Zpracovat návrh na doplnění zeleně v nezastavěném území obce – 
stromořadí, remízky, vazba na pěší a cyklotrasy  30     ANO NE 

3) Dešťové vody 
Zpracovat koncepci nakládání s dešťovými vodami u městských objektů --     NE NE 
Vytipovat objekt, kde by byly realizovány nádrže na dešťovou vodu, navrženy 
objekty Základní školy se školkou --      NE NE 

Jednat o dotaci na realizace opatření k využití dešťových vod – projekt a 
žádost je zpracovávána v rámci dotace, následná realizace, pokud by bylo 
možné získat dotace 

300    ANO/10% ANO 

4) Vodní toky 
Zmapovat vodní toky ve vlastnictví města a zpracovat plán a způsob jejich 
údržby  20     ANO NE 

 

PRIORITA Č. 5 – KONCEPČNĚ VYŘEŠIT PLOCHY A PROSTORY PRO SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A DALŠÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Aktivita/ Úkol: 
Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 

rozpočet města 
Jiné zdroje 
financování 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1) Venkovní hřiště 
Udržovat a opravovat stávající hřiště 200 200 200 200 200 200 ANO NE 
Realizovat hřiště pro teenagery – na sídlišti, Zámostí – za prodejnou Kubík, v 
Břízence  1 000 1 000 1 000   ANO/10-60% ANO 

Aktivně vyhledávat dotační tituly na realizaci hřišť pro mládež -- NE  
2) Sportoviště u Základní školy 
Zpracovat studii finálního stavu komplexu hřišť u školy s vazbou na park 
„Mlynářka“ 100      ANO NE 

Jednat s ředitelem Základní školy o podmínkách otevření hřiště u školy pro 
veřejnost --     NE NE 

Zpracovat provozní řád hřiště u školy tak, aby mohlo být využíváno i veřejností --      NE NE 
Aktivně vyhledávat dotační tituly na realizaci hřišť a ploch pro volnočasové 
aktivity -- NE  

3) Prostory pro volnočasové aktivity – centrální prostory města 
Husovo náměstí  Součást 1.2     ANO/20-50% ANO 
Prostor před knihovnou a poštou   Součást 1.2    ANO/20-50% ANO 
Prostor před TJ Spartak + panelová komunikace a chodník na druhé straně 
komunikace I. třídy    Součást 1.2   ANO/20-50% ANO 

Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci 
úprav „centrálních“ prostor města -- NE  
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PRIORITA Č. 6 – DOPLNIT SÍŤ PĚŠÍCH TRAS A CYKLOSTEZEK 

Aktivita/ Úkol: 
Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 

rozpočet města 
Jiné zdroje 
financování 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1) Cyklostezky v nezastavěné části města 
Poskytnout součinnost při přípravě a realizaci cyklostezky ze Sezemic na 
Dříteč, která má vazbu na cyklostezku Pardubice – Hradec Králové -- NE ANO 

Zpracovat PD na cyklostezky do částí obce Sezemice v trase: Sezemice – 
Veská – Koloděje – Kladina – Sezemice, jako jeden celek  1 000     ANO NE 

Realizace cyklostezek dle zpracované PD v etapách v pořadí 1. Sezemice – 
Veská,  
2. Sezemice – Kladina, 3. Kladina – Koloděje – Veská 

  10 000 4 000 12 000  ANO/10% ANO 

Aktivně vyhledávat dotační tituly na realizaci cyklostezek -- NE  
Jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic a s Pardubickým krajem jako investory 
obchvatů silnic I/36 a II/298 o možnosti realizace cyklostezek na mostních 
objektech přes přeložku silnice I/36 

--  NE  

2) Cyklostezky nebo cyklotrasy v intravilánu města 
Zpracovat studii na vedení cyklotras v intravilánu města  200     ANO NE 
Zpracovat PD na úpravy povrchů a značení komunikací v intravilánu města, 
kde by měly vést cyklostezky nebo cyklotrasy   500    ANO NE 

Realizace opatření na komunikacích dle PD pro cyklostezky a cyklotrasy 
v intravilánu města    1 000 1 000 1 000 ANO/10-50% ANO 

Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci 
cyklostezek a cyklotras -- NE  

3) Pěší trasy – doplnění 
Realizovat doplnění pěších tras: akvadukt – Kladina, akvadukt – škola (podél 
náhonu), trasa podél Zmínky k malému akvaduktu a dále ke spojnici na 
Veskou, Koloděje – Lány, podél Loučné do Počapel 

300 300 300    ANO/10-80% ANO 

Pěší trasy v menším rozsahu na vytipovaných místech doplnit o mobiliář: 
infotabule, lavičky, odpadkové koše  20 20 20   ANO NE 

Jednat s vlastníky pozemků pod navrhovanými trasami --   NE NE 
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci 
pěších tras --   NE  

4) Pěší trasy – zpevněné 
Jednat se zemědělci o možné spolupráci a návrhu zpevnění polních cest 
v dané lokalitě --  NE NE 

Zpevnit pěší trasy: „Malého Sezemického okruhu“, Mlynářka – Kladina, trasa 
k malému akvaduktu podél Zmínky  1 000 1 000 1 000   ANO/10-80% ANO 

Zpevnit polní cestu v trase od nové zástavby v lokalitě Z8 – Ke Křížku – podél 
chat u Labe – Lukovna, směrem k Sídlišti   1 200 1 200 1 200  ANO/10-80% ANO 

Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci 
zpevnění pěších tras a polních cest -- NE  
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PRIORITA Č. 7 – ZEFEKTIVNIT ČINNOST ÚŘADU A REALIZOVAT VIZI „SPOKOJENÝ OBČAN“

Aktivita/ Úkol: 
Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 

rozpočet města 
Jiné zdroje 
financování 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1) Vytváření stimulačních podmínek ze strany zaměstnavatele 
Vymezit jednotlivé a klíčové kompetence a nastavit systém jejich pravidelného 
hodnocení navázané na vzdělávání a odměňování --     NE NE 

Implementace etického kodexu do konkrétních podmínek města --    NE NE 
Zajistit manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky 10 10 10 10 10 10 ANO NE 
Nastavit systém interní komunikace --     NE NE 
2) Vytváření motivátorů pro motivaci zaměstnanců 
Nastavit systém hodnocení spokojenosti zaměstnanců --     NE NE 
Sestavit plán interního vzdělávání a sdílení know-how pro pěstování 
sounáležitosti a přijímání hlavních hodnot zakotvených v Etickém kodexu --     NE NE 

Zajistit podmínky pro týmovou komunikaci --     NE NE 
3) Personální politika 
Zpracovat dokument „Personální politika města“  100     ANO NE 
4) Komunikace úřadu - koordinace a aktualizace – propagace města 
Vybudovat elektronický komunikační portál mezi občanem nebo podnikatelem 
a jeho úřadem 4 500 200     ANO/10% ANO 

Vytvořit oficiální facebookové stránky města a pravidelně zveřejňovat aktuální 
informace (akce, zasedání zastupitelstva, uzavření úřadu, případná změna 
pracovní doby, zajímavostí apod.) 

--      NE NE 

Pokračovat v rozvoji informačních systémů úřadu – elektronizace  300 300 300 300 300 ANO NE 
Zřídit pracovní místo s náplní práce zaměřené na propagaci města --     NE NE 

 

PRIORITA Č. 8 – POKRAČOVAT V ROZVOJI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Aktivita/ Úkol: 
Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 

rozpočet města 
Jiné zdroje 
financování 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1) Stávající systém odpadového hospodářství 
Zpřístupnit systém informací o dopadovém hospodářství --      NE NE 
Udržovat a aktualizovat stávající systém odpadového hospodářství -- NE NE 
2) Sběrný dvůr – vytipovaná plocha v lokalitě Labská 
Oplotit vytipovanou zpevněnou plochu 800      ANO NE 
Vyčisti a opravit zpevněnou plochu  1 500     ANO NE 
3) Nakládání s autovraky nebo nepojízdnými auty na území města 
Zpracovat srozumitelnou informaci o tom, jak může město postupovat při 
odstraňování nepojízdných aut a autovraků z veřejných prostranství a 
komunikací na území města 

--      NE NE 

Zveřejnit uvedenou informaci na webových stránkách města  --     NE NE 
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PRIORITA Č. 9 – ZMODERNIZOVAT INFORMAČNÍ SYSTÉM MĚSTA

Aktivita/ Úkol: 
Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 

rozpočet města 
Jiné zdroje 
financování 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Zpracovat návrh navigačního a informačního systému včetně implementace 
digitální technologie (QR kód)  100     ANO NE 

Zrealizovat navigační systém - navigační systém (městský úřad, knihovna, 
škola aj.) – rekonstrukce a doplnění, Značení ulic a body zájmů 200 200 200 200   ANO NE 

Zrealizovat informační systém (cedule) – kde se mají doplnit a jak mají vypadat 
- tabulky u památek a zajímavých míst, doplnění umístění orientačních plánů  100 100 100   ANO NE 

Při realizaci informačního a navigačního systému spolupracovat se Svazkem 
obcí Loučná a s MAS Kunětická hora --   NE NE 

Vybudovat informační centrum    300  ANO NE 
Pořídit papírové mapy města s označením důležitých bodů a ulic (vyznačit i 
bankomat)  20 10 10 10 10 ANO NE 

Pořídit informační kiosky - Digitální tabule – kiosek – umístění: u městské 
knihovny, park Mlynářka, u městského úřadu    500 500 500 ANO NE 

 

PRIORITA Č. 10 – PLÁN PRIORIT ÚDRŽBY, OPRAV A INVESTIC DO MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Aktivita/ Úkol: 
Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 

rozpočet města 
Jiné zdroje 
financování 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1) Komunikace – priority, pořadí 
Opravit komunikace v ulicích v tomto pořadí: Palackého, Nerudova, Nejedlého, 
Za Humny, Spálená, Českých Bratří, V Uličkách 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 ANO/10-60% ANO 

Opravit chodníky v ulicích Lesní, Zahradní, Luční, Kunětická, Pernštýnská, 
Pardubická, Mezi Mosty 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 ANO/10-60% ANO 

Stanovit pořadí oprav komunikací na další období dle stavu viz. mapka    --   NE NE 
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na opravy 
komunikací -- NE  

2) Technická infrastruktura – priority, pořadí 
Veřejné osvětlení – Postupná výměna sloupů vč. Svítidel 400 400 400 400 400 400 ANO/10-60% ANO 
Kanalizace – provést kamerové zkoušky a stanovit pořadí oprav  400     ANO NE 
Kanalizace – jednat se společností VaK Pardubice, a.s. o převzetí řadů, které 
jsou ve vlastnictví města a o opravách řadů, které jsou ve vlastnictví VaK 
Pardubice, a.s. 

-- NE NE 

Optický kabel – zpracovat pasport stávajících tras a plán rozvoje ve spolupráci 
se společností STAR - MONT Pardubice, s.r.o.  100     ANO/10-80% ANO 

Při opravách komunikací pokládat chráničky pro budoucí uložení kabelového či 
jiného vedení dle plánu rozvoje -- NE NE 

Zprovoznit informační kanál  10     ANO NE 
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PRIORITA Č. 11 – REALIZOVAT „BEZPEČNÉ A ČISTÉ MĚSTO“

Priorita/ Aktivita/ Úkol: 
Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 

rozpočet města 
Jiné zdroje 
financování 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1) Doprava z hlediska bezpečnosti – přechody, semafory 
Zmapovat a vytipovat vhodná místa pro vybudování přechodu pro chodce 
včetně bezpečnostních prvků na území města včetně jeho částí ve vazbě na 
veřejnou dopravu 

--     NE NE 

Navrhnout a vybudovat přechody pro chodce včetně bezpečnostních prvků na 
území města včetně jeho částí   500 500 500 500 500 ANO/40-60% ANO 

Instalovat světelné výstražné zařízení upozorňující na pohyb chodců na 
přechodu u knihovny směrem od obce Rokytno a na přechodu v křižovatce 
Palackého – Havlíčkova směrem od obce Časy. Vybudovat u těchto přechodů 
povrch vozovky se zvýšeným smykovým třením 

  100 100   ANO/40-60% ANO 

Realizovat opatření dle návrhu městské policie.   300 300 300 300 300 ANO/40-60% ANO 
2) Bezpečnost na obcích v souvislosti s dopravou 
Doplnit stacionární informační radary na příjezdech do obcí Kladina, Velké 
Koloděje a Veská    80 80 80  ANO NE 

Zmapovat, kde je potřeba rozšířit veřejné osvětlení  --     NE NE 
Rozšířit veřejné osvětlení v nové zástavbě Podmínky pro investory NE NE 
Realizovat zpomalovací prvky (optická psychologická brzda) na vjezdech do 
obcí na silnicích I. a II. třídy  200 200 200 200 200 ANO/40-60% ANO 

3) Prevence – vybudování mobilního dopravního hřiště 
Vytipovat místo pro umístění dopravního hřiště --     NE NE 
Realizovat vybudování dopravního hřiště s použitím dotace  200    ANO/40% ANO 
4) Spolupráce bezpečnostních a záchranných složek města se školou a školkou 
Společně se zástupci města, JSDH, MP, MŠ a ZŠ vytvořit koncepci spolupráce 
v oblasti prevence bezpečnosti --     NE NE 

Realizovat roční plány vyplývající z koncepce  -- NE NE 
5) Realizovat čisté a upravené město 
Vypracovat koncepci osvěty a propagace čistého a upraveného města, včetně 
zapojení občanů na udržování pořádku ve městě  --     NE NE 

Stanovit desatero „Jak se chovat ve svém městě“  --     NE NE 
Pravidelně monitorovat vznikající černé skládky -- NE NE 
Provádět pravidelnou osvětu na všech komunikačních kanálech města o 
stanovených pravidlech města týkající se udržování čistoty města. Zapojit do 
osvěty děti mateřské a základní školy. Informační letáky, brožurky 

 -- NE NE 

Zmapovat mobiliář města, zejména chybějící odpadkové koše, stojany na kola  100     ANO/10-80% ANO 
Zrevidovat činnosti technických služeb a určit priority --     NE NE 
Technické služby by se měly zaměřit primárně na čistotu města, údržbu 
veřejných ploch a zeleně -- NE NE 

6) Veřejný pořádek 
Zajistit stálou službu MP za předpokladu plného počtu strážníků -- NE NE 
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PRIORITA Č. 12 – PODPORA TRADIC (ŘEMESLNÉ TRHY, …)

Priorita/ Aktivita/ Úkol: 
Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 

rozpočet města 
Jiné zdroje 
financování 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1) Podpora spolků a zájmových sdružení 
Podporovat spolky v kontextu rozvoje tradic. Podporovat spolkovou činnost pro 
udržování občanské pospolitosti Dle rozpočtu ANO NE 

Specifikovat formy podpory a podmínky jejich poskytování. (Formy podpory – 
pronájem, přímá dotace spolku, spolupráce MP při akcích, medializace, záštita, 
finance) 

--      NE NE 

Stanovit principy a pravidla pro udělování všech forem podpory --      NE NE 
2) Podpora stávajících tradičních akcí 
Podporovat akce v kontextu rozvoje tradic Dle rozpočtu ANO NE 
Specifikovat formy podpory a podmínky jejich poskytování. (Formy podpory – 
pronájem, spolupráce MP při akcích, medializace, záštita, finance) --      NE NE 

Stanovit principy a pravidla pro udělování všech forem podpory --      NE NE 
3) Zřízení nových tradičních akcí 
Zmapovat zájem o konání trhů. Zmapovat, o jaký sortiment by byl zájem  --     NE NE 
Vytipovat tržní místo (např. Mezi Mosty)  --     NE NE 
Vybudovat tržní místo   300   ANO NE 
Podpořit trhovce – např. určitou dobu tržní místo poskytnout zdarma, pořídit 
jednotné stánky, které se budou pronajímat, vytvořit zázemí   200   ANO NE 

Najít a zřídit prostory pro stálé výstavy, expozice apod. (prostor by se dal 
využít pro komornější akce města)   --    NE NE 

 

PRIORITA Č. 13 – VYTIPOVÁNÍ PLOCHY PRO PŘÍRODNÍ BIOTOPOVÉ KOUPALIŠTĚ

Priorita/ Aktivita/ Úkol: 
Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 

rozpočet města 
Jiné zdroje 
financování 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Vytipovat plochu pro přírodní biotopové koupaliště  --     NE NE 
Zpracovat odhad nákladů na vybudování přírodního biotopového koupaliště  --     NE NE 

 

PRIORITA Č. 14 – SJEDNOTIT MOBILIÁŘ VE MĚSTĚ

Priorita/ Aktivita/ Úkol: 
Odhad finančních nákladů (tis. Kč) Nároky na 

rozpočet města 
Jiné zdroje 
financování 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Zpracovat manuál mobiliáře města – typy, podmínky pro soukromé investory  --     NE NE 


