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ÚVOD
CÍL HODNOCENÍ
Cílem hodnocení strategického plánu rozvoje města Sezemice bylo vytvoření jednak metodiky
hodnocení pro další období a vyhodnocení naplňování strategického plánu za rok 2019

Metodika postupu hodnocení
Pro účel hodnocení byly vytvořeny hodnotící dvojice, které měly za úkol hodnocení vybraných priorit
zpracovaného strategického plánu. Dvojic bylo vytvořeno sedm, stejně tak, kolik bylo pracovních
skupin a ty měly rozděleny priority takto:
•
•
•
•
•
•
•

priority 2. Realizace projektu „Mlynářka“ s vazbou na vytvoření centrálního prostoru města
a 14. Sjednotit mobiliář ve městě
priority 4. Koncepčně vyřešit péči o zeleň a 13. Vytipování plochy pro přírodní biotopové
koupaliště
priority 1. Koncepčně vyřešit parkování ve městě a 10. Plán priorit údržby, oprav a investic
do místních komunikací a technické infrastruktury
priority 9. Zmodernizovat informační systém města a 12. Podpora tradic (řemeslné trhy, …)
priority 7. Zefektivnit činnost úřadu a realizovat vizi „spokojený občan“ a 11. Realizovat
„bezpečné a čisté město“
priority 3. Zmapovat stav a využití stávajících objektů města s návrhem „co s tím“ a 5.
Koncepčně vyřešit plochy a prostory pro sportovní, kulturní a další volnočasové aktivity
priority 6. Doplnit síť pěších tras a cyklostezek a 8. Pokračovat v rozvoji odpadového
hospodářství

Hodnotitelé se scházeli na pravidelných pracovních schůzkách a zpracovali:
•
•
•

Hodnocení zpracování strategického plánu
Metodiku hodnocení na další období
Hodnocení naplňování strategického plánu za rok 2019
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HODNOCENÍ ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA SEZEMICE
Všichni hodnotitelé se shodli na tom, že jednotlivé priority jsou vybrány správně, že se jedná o aktivity
a úkoly, které zajistí rozvoj města a že se jedná o priority, které město potřebuje a které jsou zaměřeny
na spokojený život všech občanů města.
Individuálně se jednotlivým hodnotitelům měnily priority dle jejich profesního zaměření, jejich věku a
zájmům – různé vnímání preferencí dopravy, kultury, přírody a volnočasovým aktivitám. Ve společné
diskusi však došli ke konsensu a závěru, i pořadí priorit je ku prospěchu rovnovážného rozvoje města
jako celku.
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Návrh tabulky přímého hodnocení plnění včetně hodnocení v rámci celých priorit (ukázka priority č. 1):

METODIKA HODNOCENÍ

1. Koncepčně vyřešit parkování
ve městě
– aktivita
– úkol
1) Lokality převážně s parkováním
po rezidenty

1) OBSAH:
Kdo bude zpracovávat hodnocení
kdy se bude zpracovávat hodnocení

Zpracovat zadání pro studie řešení
parkování v jednotlivých sektorech
Projednat s Univerzitou Pardubice
zpracování studií parkování v rámci
studentských prací
Zpracovat studie parkování jednotlivých
sektorů
Zpracovat projektové dokumentace na
řešení parkování, které budou vycházet
ze zpracovaných studií
Zpracovat prováděcí dokumentaci, která
stanoví postup a způsob naplňování
realizace projektových dokumentací a
realizaci opatření k vyřešení parkování
na území města
Realizace opatření k vyřešení parkování
v jednotlivých sektorech dle
projektových dokumentací
Zpracovat akční plán „Řešení dopravy
v Sezemicích“
Aktivně vyhledávat dotační tituly na
možnou finanční spoluúčast na realizaci
opatření k vyřešení parkování ve městě

Jakými způsoby se bude hodnotit

2) KDO BUDE ZPRACOVÁVAT HODNOCENÍ
Společně finanční a kontrolní výbor Zastupitelstva města Sezemice

3) KDY SE BUDE ZPRACOVÁVAT HODNOCENÍ
•
•

Září – říjen hodnoceného roku: předběžné hodnocení roku, návrhy do rozpočtu města
Sezemice
Únor – hodnocení plnění úkolů v předešlém roce

4) JAKÝMI ZPŮSOBY SE BUDE HODNOTIT
Způsoby hodnocení – kontrola realizace a plnění úkolů:
a) Přímé
Zda skutečný termín realizace a náklady odpovídají plánovanému termínu a nákladům,
komentář případně poznámky k rozdílům

Hodnocený rok ….
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Pozn.

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Skutečné
náklady
(tis. Kč)

0

0

dotace

0

0

dotace

0

0

vlastní

0

0

0

0

Navrže
ný rok

0

0

Navrže
ný rok

0

0

vlastní

0

0

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)
Projednat s Univerzitou Pardubice
zpracování studií na jednotlivé lokality
v rámci studentských prací
Zpracovat studie jednotlivých lokalit
Zpracovat projektové dokumentace na
dané lokality, které budou vycházet ze
zpracovaných studií
Realizace opatření k vyřešení daných
lokalit dle zpracovaných projektových
dokumentací
Aktivně vyhledávat dotační tituly na
možnou finanční spoluúčast na realizaci
opatření k vyřešení parkování
v kombinaci s dalšími aktivitami daných
lokalit
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b) Dle míry naplnění prosté

a) Dle míry naplnění podle důležitosti priority

Prostý podíl na úrovni úkolu, aktivity a priority: úkoly jsou si rovny a plnění je stanoveno procentem
plnění – může být stanoveno na všech třech úrovních

Podíl realizovaných úkolů dle důležitosti priority – jsou stanoveny koeficienty pro jednotlivé priority
– při hodnocení bude stanoven podíl na plnění celého strategického plánu v rámci celého
návrhového období a v rámci hodnoceného roku

Návrh tabulky hodnocení dle míry naplnění (ukázka):
Hodnocený rok ….

Priorita

Návrh tabulky se stanovenými koeficienty pro jednotlivé priority přepočtené na váhu hodnocení:

Poznámka

Koeficient

Přepočtená
váha
hodnocení

20

0,110

7,8%

2,1%

2.
Realizace
projektu
„Mlynářka“ s vazbou na
vytvoření
centrálního
prostoru města

19,5

0,108

13,5%

4,47%

3. Zmapovat stav a využití
stávajících objektů města
s návrhem „co s tím“

17

0,094

6,7%

1,95%

4. Koncepčně vyřešit péči o
zeleň

16,8

0,093

3,3%

1,2%

5. Koncepčně vyřešit plochy
a prostory pro sportovní,
kulturní a další volnočasové
aktivity

16,3

0,088

9,4%

3,45%

6. Doplnit síť pěších tras a
cyklostezek

16

0,086

12,2%

2,89%

7. Zefektivnit činnost úřadu a
realizovat vizi „spokojený
občan“

15,5

0,083

14,8%

4,9%

2%

8.
Pokračovat
v rozvoji
odpadového hospodářství

15

0,077

4,1%

2,75%

29%

1,4%

9. Zmodernizovat informační
systém města

14

0,066

2,3%

1,36%

60%

30%

2%

10. Plán priorit údržby, oprav
a investic do místních
komunikací a technické
infrastruktury

12

0,061

3,2%

1,31%

20/8/5

63%

25%

3,4%

11. Realizovat „bezpečné a
čisté město“

11

0,028

2,5%

0,5%

12. Podpora tradic (řemeslné
trhy, …)

11/6/2

33%

18%

1,4%

12. Podpora tradic (řemeslné
trhy, …)

5

0,027

0,9%

0,35%

13. Vytipování plochy pro
přírodní biotopové koupaliště

2/0/0

--

0%

0%

13. Vytipování plochy pro
přírodní biotopové koupaliště

3

0,016

0%

0%

1/0/0

--

0%

0%

14. Sjednotit mobiliář ve
městě

2

0,011

0%

0%

148/79/56

71%

38%

Počet úkolů
v návrhu/návrh
na hodnocený
rok/splněný
v hodnoceném
roce/ splněno
kumulovaně

Procento
plnění
v rámci
hodnoceného
roku

Procento
plnění
v rámci
návrhového
období

Procento
plnění
v rámci
návrhového
období
kumulované

vyřešit

14/8/4

50%

29%

2,7%

2.
Realizace
projektu
„Mlynářka“
s vazbou
na
vytvoření centrálního prostoru
města

12/7/7

100%

58%

4,7%

3. Zmapovat stav a využití
stávajících objektů města
s návrhem „co s tím“

14/6/4

66%

29%

2,7%

4. Koncepčně vyřešit péči o
zeleň

11/7/2

29%

18%

1,4%

5. Koncepčně vyřešit plochy a
prostory
pro
sportovní,
kulturní a další volnočasové
aktivity

11/7/6

86%

55%

4%

6. Doplnit síť pěších tras a
cyklostezek

17/9/8

89%

47%

5,5%

7. Zefektivnit činnost úřadu a
realizovat vizi „spokojený
občan“

12/10/10

100%

83%

6,7%

8.
Pokračovat
v rozvoji
odpadového hospodářství

6/4/3

75%

50%

9. Zmodernizovat informační
systém města

7/2/2

100%

10. Plán priorit údržby, oprav a
investic
do
místních
komunikací
a
technické
infrastruktury

10/5/3

11. Realizovat „bezpečné a
čisté město“

1.
Koncepčně
parkování ve městě

14. Sjednotit
městě
Celkem

mobiliář

ve

Priorita

1.
Koncepčně
parkování ve městě

vyřešit

Podíl na
Podíl na
plnění
plnění
v rámci
v rámci
hodnoceného návrhového
roku
období
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b) Dle stanovených indikátorů
Vyjádření jiné než procentní nebo typu splněno/nesplněno – toto hodnocení bude použito od
hodnocení roku 2020.
Tabulka identifikátorů pro jednotlivé priority:
Identifikátor

Priorita

1. Koncepčně vyřešit parkování ve městě
2. Realizace projektu „Mlynářka“ s vazbou
na vytvoření centrálního prostoru města
3. Zmapovat stav a využití stávajících
objektů města s návrhem „co s tím“
4. Koncepčně vyřešit péči o zeleň
5. Koncepčně vyřešit plochy a prostory pro
sportovní, kulturní a další volnočasové
aktivity
6. Doplnit síť pěších tras a cyklostezek
7. Zefektivnit činnost úřadu a realizovat vizi
„spokojený občan“
8. Pokračovat
hospodářství

v rozvoji

odpadového

9. Zmodernizovat informační systém města
10. Plán priorit údržby, oprav a investic do
místních
komunikací
a
technické
infrastruktury
11. Realizovat „bezpečné a čisté město“
12. Podpora tradic (řemeslné trhy, …)
13. Vytipování plochy pro přírodní biotopové
koupaliště
14. Sjednotit mobiliář ve městě

Podíl na
Podíl na
plnění
plnění
v rámci
v rámci
hodnoceného návrhového
roku (od roku
období
2020)

Zvýšený počet
parkovacích míst
Spokojenější
mládež –
dotazník v ZŠ
Výdaje na opravy
Spokojenější
občan - dotazník
Spokojenější
občan - dotazník
Zvýšení počtu km
tras
Spokojenější
občan - dotazník
Eliminace
černých skládek
Spokojenější
občan - dotazník
Spokojenější
občan - dotazník
Snížení
kriminality
Spokojenější
občan - dotazník
Spokojenější
občan - dotazník
Výdaje na opravy
mobiliáře
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HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ZA ROK 2019

Manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky
Dokument „Personální politika města“
Elektronický komunikační portál mezi občanem nebo
podnikatelem a jeho úřadem
Rozvoji informačních systémů úřadu – elektronizace
Oplocení zpevněnou plochu pro sběrný dvůr
Návrh navigačního a informačního systému včetně
implementace digitální technologie (QR kód)
Navigační systém - navigační systém (městský úřad,
knihovna, škola aj.) – rekonstrukce a doplnění, Značení
ulic a body zájmů
Informační systém (cedule) – kde se mají doplnit a jak
mají vypadat - tabulky u památek a zajímavých míst,
doplnění umístění orientačních plánů
Pořízení papírových map města s označením
důležitých bodů a ulic (vyznačit i bankomat)
Oprava komunikací Palackého, Nerudova
Oprava chodníků v ulicích Lesní, Zahradní
Veřejné osvětlení – Postupná výměna sloupů vč.
Svítidel
Kanalizace – kamerové zkoušky a stanovit pořadí
oprav
Optický kabel – pasport stávajících tras a plán rozvoje
ve spolupráci se společností STAR - MONT Pardubice,
s.r.o.
Zprovoznit informační kanál
Návrh a vybudování přechodů pro chodce včetně
bezpečnostních prvků na území města včetně jeho
částí
Zpomalovací prvky (optická psychologická brzda) na
vjezdech do obcí na silnicích I. a II. třídy
Dopravního hřiště
Zmapování mobiliáře města, zejména chybějící
odpadkové koše, stojany na kola

1) NÁVRH ROZPOČTU NA REALIZACI ÚKOLŮ NA ROK 2020

Položka

Finanční
náklady
(tis. Kč)
Projektové dokumentace na řešení parkování – Husovo
250
náměstí, Prostor před knihovnou
Návrh zadání pro akční plán „Řešení dopravy
20
v Sezemicích“
Projektová dokumentace na lokality č. 1 a 2
800
Prvky v parku Mlynářka
2500
Dokumentace na řešení přívodu vody a závlah v parku
50
(nádrže, studna, závlahy,…)
Studie udržitelného provozu koupacího jezírka či
50
plochy pro bruslení a následně rozhodnout
Zastupitelstvem města o vhodné variantě
Studie na stavební úpravy objektu jako objektu pro
200
volnočasové aktivity (případně komunitní centrum)
Návrh zadání pro studii proveditelnosti (udržitelnosti
10
využití jako objektu pro volnočasové aktivity nebo
komunitní centrum) na základě studie
Stavební úpravy – 4 bytové jednotky v č.p. 133
4000
Návrh zadání pro studii proveditelnosti realizace 4
5
sociálních bytů, které by byly pouze pro potřeby
obyvatel města
Stavební úpravy – 2 bytové jednotky č.p. 27, Lukovna
1500
Zpracovat návrh na doplnění zeleně v nezastavěném
30
území obce – stromořadí, remízky, vazba na pěší a
cyklotrasy
Návrh zadání pro dokumentaci k opatření k využití
10
dešťových vod
Zmapování vodních toků ve vlastnictví města a
20
zpracování plánu a způsobu jejich údržby
Údržba a oprava stávajících hřišť
200
Hřiště pro teenagery – na sídlišti
600
PD na cyklostezky do částí obce Sezemice v trase:
1000
Sezemice – Veská – Koloděje – Kladina – Sezemice,
jako jeden celek
Studii na vedení cyklotras v intravilánu města
200
Doplnění pěších tras: akvadukt – Kladina, akvadukt –
100
škola (podél náhonu), trasa podél Zmínky k malému
akvaduktu a dále ke spojnici na Veskou, Koloděje –
Lány, podél Loučné do Počapel
Pěší trasy v menším rozsahu na vytipovaných místech
20
doplnit o mobiliář: infotabule, lavičky, odpadkové koše
Zpevnění pěší trasy: „Malého Sezemického okruhu"
300

Poznámka

dotace
dotace

dotace

dotace

dotace

10
100
20

dotace

300
800
100

dotace

dotace

dotace

200

100

20
1000
250
100

dotace
dotace
dotace

400
50

10
250

dotace

100

dotace

50
50

dotace

dotace
dotace

dotace

dotace
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2) HODNOCENÍ PŘÍMÉ

PRIORITA Č. 1 - KOMENTÁŘ

PRIORITA Č. 1

Vzhledem k rostoucím problémům s parkováním byla tato problematika zařazena na první místo ve
Strategickém programu rozvoje obce. Byly vytvořeny dle převažujícího typu parkování 2 aktivity.
Jednak na lokality převážně s parkováním pro rezidenty a za druhé na lokality s polyfunkčním
využitím a s parkováním pro návštěvníky města.

Koncepčně vyřešit parkování
ve městě
– aktivita
– úkol
1) Lokality převážně s parkováním
po rezidenty
Zpracovat zadání pro studie řešení
parkování v jednotlivých sektorech
Projednat s Univerzitou Pardubice
zpracování studií parkování v rámci
studentských prací
Zpracovat studie parkování jednotlivých
sektorů
Zpracovat projektové dokumentace na
řešení parkování, které budou vycházet
ze zpracovaných studií
Zpracovat prováděcí dokumentaci, která
stanoví postup a způsob naplňování
realizace projektových dokumentací a
realizaci opatření k vyřešení parkování
na území města
Realizace opatření k vyřešení parkování
v jednotlivých sektorech dle
projektových dokumentací
Zpracovat akční plán „Řešení dopravy
v Sezemicích“
Aktivně vyhledávat dotační tituly na
možnou finanční spoluúčast na realizaci
opatření k vyřešení parkování ve městě

Hodnocený rok 2019
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Pozn.

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Skutečné
náklady
(tis. Kč)

0

0

2020

1. LOKALITY PŘEVÁŽNĚ S PARKOVÁNÍM PRO REZIDENTY – 8 SEKTORŮ:

0

0

2020

Sektor 1: Prostor kolem sídliště Dukla s ulicemi Nerudova, Stavbařů, Smetanova, Spojovací,
Sluneční, Nová, Nejedlého.

0

0

vlastní

Sektor 2: Prostor kolem silnice II. Třídy č. 298 od kruhového objezdu směr Rokytno po ulici Dukelskou,
ulice Dukelská, Komenského a Smetanova vyjma prostoru před poštou a knihovnou.

U těchto dvou aktivit bylo ještě provedeno rozdělení do sektorů/prostorů dle místa v katastru města.
Číslování sektorů/prostorů odráží prioritu řešení.

Sektor 3: Prostor kolem Základní a Mateřské školy, ulice Jiráskova.
Sektor 4: Prostor na Tyršově náměstí, ulice Českých bratří, Havlíčkova.
Sektor 5: Prostor kolem silnice II. třídy č. 298 směr Rokytno s přilehlými místními komunikacemi ulice
Sadová, Nešporova, Na Pile, Mánesova, Bezdíčkova, Polní a Pod Vinicí.
Sektor 6: Jedná se o ulice Spálená, Palackého Riegrova a Na Vrchách.
Sektor 7: Ulice Komenského, Nová, Nerudova, Za Humny a Pernštýnská od Husova Náměstí, vyjma
Husova náměstí.
Sektor 8: Jedná se o samostatnou lokalitu v Sezemicích, ulice Zborovská, Žižkova, Lesní Luční a
Zahradní.
0

0

2. LOKALITY S POLYFUNKČNÍM VYUŽITÍM A S PARKOVÁNÍM I PRO NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA –
4 PROSTORY:

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)
Projednat s Univerzitou Pardubice
zpracování studií na jednotlivé lokality
v rámci studentských prací
Zpracovat studie jednotlivých lokalit
Zpracovat projektové dokumentace na
dané lokality, které budou vycházet ze
zpracovaných studií
Realizace opatření k vyřešení daných
lokalit dle zpracovaných projektových
dokumentací
Aktivně vyhledávat dotační tituly na
možnou finanční spoluúčast na realizaci
opatření k vyřešení parkování
v kombinaci s dalšími aktivitami daných
lokalit

1. Husovo náměstí: centrální prostor jako kulturně – společenský, správní.
0
0

0
0

2020

2. Prostor před TJ Spartak a za silnicí I. třídy (panelová komunikace + chodník): centrální prostor
jako sportovní, kulturní, obchodní (trhy) a odpočinkový (volnočasový)

2020

3. Prostor před Knihovnou ve vazbě na prostor u pošty: centrální prostor jako přirozený,
každodenní, kulturní a správní
4. Prostor u hřbitova: parkování, zeleň, vazba na obytnou zónu, úcta a pokora

0

0

vlastní

STAV K I.Q. 2020:
-

0

-

0

Bylo zadáno zpracování PD na řešení parkování v prostoru Husova náměstí a v prostoru u městské
knihovny. Termín předložení PD je 3.Q 2020.
Proběhla realizace vybudování parkovací plochy na sídlišti Dukla. Nově vzniklo 28 parkovacích
míst pro osobní vozidla. Konečná výše nákladů na tuto akci činila: 3 357 tis. Kč.
Jednání s UPce zatím neproběhlo. Domluveno na rok 2020.
Studie jednotlivých sektorů/prostorů pro parkování nebyly zpracovány.
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PRIORITA Č. 2
Realizace projektu „Mlynářka“
s vazbou na vytvoření
centrálního prostoru města
– aktivita
– úkol
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
Zpracovat harmonogram realizace na
další období v souladu s rozpočtem
města tak, aby byl celý park realizován
do roku 2023
Předkládat vždy ke konci roku veřejnosti
informace o stavu realizace parku
Zpracovat provozní řád a plán údržby

PRIORITA Č. 2 – KOMENTÁŘ
Hodnocený rok 2019
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Plánované
náklady
(tis. Kč)

4500

V roce 2019 se mělo realizovat:

Pozn.
Skutečné
náklady
(tis. Kč)

5200

Zpracovat dokumentaci na řešení
přívodu vody a závlah v parku (nádrže,
studna, závlahy,…)
Veřejné osvětlení – 2 hlavní trasy –
zemní nebo nízká světla ve vzdálenosti
cca 40 m, vývody u sportovišť
Zpracovat studii udržitelného provozu
koupacího jezírka či plochy pro bruslení
a následně rozhodnout Zastupitelstvem
města o vhodné variantě
Rozhodnout, zda je vhodné umístění
hřiště pro plážový volejbal
WC – zatím u TJ Spartak, dohodnout
v budoucnu, jaké a kde bude WC (u
vstupu)
Prověřit doplnění lávky u školy (u
altánu), realizace dle finančních
možností
Upřesnit mobiliář a další prvky, tak, aby
byly jednotné – přírodního charakteru

výsadba – květná louka, motýlí louka

•

informační tabulky pro občany

•

veřejné osvětlení - osvětleny cesty směr od obchodu JIP ke škole, směr od školy k TJ
Spartak

•

realizace cest

•

rozvody elektro, rozvody pitné vody

•

hřiště – parkour a workout

Komentář:

0

0

0

0

Všechny dílčí úkoly pro rok 2019 byly kromě přívodu pitné vody, splněny. Již nyní je Park Mlynářka
prostorem pro aktivní i pasivní odpočinek. Je zde prostor pro sportovní vyžití, procházky ale i
odpočinek. Pro návštěvníky parku je u všech vchodů k nahlédnutí provozní řád, zároveň jsou zde
umístěny informace ohledně údržby parku. Součástí parku je i rozsáhlá oblast zeleně, která se
patřičnou údržbou a další výsadbou stává chloubou města Sezemice. Park Mlynářka bude i
v budoucnu vyhledávaným centrem pohybu a odpočinku pro občany Sezemic i okolních obcí.

100

50

Analýza financování:

0

Pro rok 2019 bylo pro prioritu č. 2 v rozpočtu vyčleněno zhruba 4 500 000 Kč dle odhadu finančních
nákladů. Vyčerpáno bylo zhruba 3783 000 Kč, z toho:

2) Doplnění či úpravy projektu
Doplnit přívod pitné vody

•

0

0

0

•

3 433 000 Kč na workoutové hřiště

•

1 000 000 Kč na zemní práce, úpravy cest, vytvoření květné a motýlí louky

•

350 000 Kč na materiál elektro, veřejné osvětlení, lavičky, informační tabule

•

215 000 Kč na mzdové náklady, veškerou montáž a částečně i výrobu prováděli zaměstnanci TS
města Sezemice

Nevyčerpané prostředky ve výši zhruba 500 000 Kč budou převedeny do roku 2020, kdy se bude
dodělávat parkourové hřiště, případně rozvody pitné vody.
Úkoly pro následující období:

0

0

•

Doplnit přívod pitné vody

•

Zpracovat dokumentaci na řešení přívodu vody a závlah v parku (nádrže, studna, závlahy,…)

•

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

•

Rozhodnout, zda je vhodné umístění hřiště pro plážový volejbal

•

WC – zatím u TJ Spartak, dohodnout v budoucnu, jaké a kde bude WC (u vstupu)

•

Prověřit doplnění lávky u školy (u altánu), realizace dle finančních možností

•

Upřesnit a sjednotit mobiliář a další prvky, tak, aby byly jednotné – požadavek přírodního
charakteru
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PRIORITA Č. 3
Zmapovat stav a využití
stávajících objektů města
s návrhem „co s tím“
– aktivita
– úkol

PRIORITA Č. 3 – KOMENTÁŘ
Hodnocený rok 2019
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Město Sezemice má v majetku poměrně velké množství objektů, ale většina z nich jsou buďto bytové
domy, objekty občanské vybavenosti s dlouhodobým pronájmem, objekty pro vlastní využití pro
základní školu, mateřskou školu, hasičské zbrojnice, městskou policii, městský úřad, knihovnu apod.
Objekty, které město využívá pro svoji potřebu nebo dlouhodobě pronajímá, jsou udržovány ve
stavebním stavu, který odpovídá jejich využití. Tři objekty jsou v ne zrovna utěšeném stavu a je nutná
jejich oprava a dále je třeba určit, jaké bude jejich využití. Dále je v potřeba zabývat se vyřešením
neutěšeného stavu zázemí sálu.
Koronavirová epidemie bude mít jistě dopady i na priority uvedené ve strategickém plánu města.
Je možné očekávat propady v daňových příjmech, je možná změna v dotačních titulech (stávajících i
nově plánovaných).
Z tohoto pohledu bude zřejmě vhodné některé priority/aktivity přehodnotit a odložit na vhodnější dobu.
jsou to např aktivity 3 nebo 4 této priority.

Pozn.

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Skutečné
náklady
(tis. Kč)

2500

2300

1) Objekt č.p. 92, Sezemice
Opravit fasádu objektu
Zpracovat studii na stavební úpravy
objektu jako objektu pro volnočasové
aktivity (případně komunitní centrum)
Zpracovat studii proveditelnosti
(udržitelnosti využití jako objektu pro
volnočasové aktivity nebo komunitní
centrum) na základě studie
Zpracovat projektovou dokumentaci na
stavební úpravy objektu jako objektu pro
volnočasové aktivity v závislosti na studii
proveditelnosti
Rekonstrukce objektu

Aktivity:

Aktivně vyhledávat dotační tituly na
možnou finanční spoluúčast na realizaci
stavebních úprav objektu
2) Zázemí sálu

0

Prověřit možnost jiného uspořádání
zázemí sálu pro účinkující a návštěvníky
Opravit zázemí sálu

0

0

2020

0

0

Není
aktuál
ní

0

Aktivně vyhledávat dotační tituly na
možnou finanční spoluúčast na vznik 4
bytových jednotek
Zpracovat studii proveditelnosti
realizace 4 sociálních bytů, které by byly
pouze pro potřeby obyvatel města
4) Objekt č.p. 27, Lukovna
Realizovat projekt na stavební úpravy –
2 bytové jednotky
Aktivně vyhledávat dotační tituly na
možnou finanční spoluúčast na vznik 2
bytových jednotek

0

Objekt č.p. 92, Sezemice

•

Zázemí sálu

•

Objekt č.p. 133, Sezemice

•

Objekt č.p. 27, Lukovna

1) OBJEKT č. p. 92, SEZEMICE
Jedná se o památkově chráněný objekt, který je téměř nevyužívaný, jsou v něm krásné, byť mírně
zchátralé prostory a jeho součástí je i velký, dobře situovaný dvůr. Objekt se nachází na Husově
náměstí a je velmi dobře dostupný. Městu Sezemice chybí prostory pro pořádání menších kulturních
akcí, jako jsou např. koncerty pro menší skupinu posluchačů, přednášky, výstavy (např. historie města)
filmový klub, různé volnočasové aktivity pro menší skupiny apod.
Oprava fasády byla zrealizována v roce 2019.
Celkové náklady – 2.125.000 včetně DPH
• Dotace z Ministerstva kultury – 100.000 Kč
• Z rozpočtu města - 2.025.000 Kč

3) Objekt č.p. 133, Sezemice
Realizovat projekt na stavební úpravy –
4 bytové jednotky
Snažit se prodat některé ze zbývajících
bytů na sídlišti v objektech, kde vlastní
město je několik bytů

•

Zhodnocení – bylo splněno na 100 %
Zaznamenány pozitivní ohlasy občanů.

0

Úkoly pro následující období:
•
•
•

0

0

Zpracovat studii na stavební úpravy objektu jako objektu pro volnočasové aktivity (případně
komunitní centrum)
Zpracovat studii proveditelnosti (udržitelnosti využití jako objektu pro volnočasové aktivity
nebo komunitní centrum) na základě studie
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci stavebních úprav
objektu

2) ZÁZEMÍ SÁLU MĚSTA SEZEMICE
Sál města Sezemice se nachází v objektu Městského úřadu, a jedná se o relativně novou budovu.
Zázemí sálu je však od počátku umístěno ne zrovna šťastně v podzemním podlaží a od počátku jsou
zde technické problémy s vlhkostí a s kanalizací. Vzhledem k tomu, jaké množství akcí je sále města
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pořádáno a kolik zájmových sdružení využívá sál k volnočasovým aktivitám, je zázemí sálu velmi
nedůstojné.
Úkoly:
a) Prověřit možnost jiného uspořádání zázemí sálu pro účinkující a návštěvníky
nesplněno (resp. splněno je částečně – návrhy na možná umístění šatny)
Stanovit někomu úkol, kdo prověří (kulturní komise??) Je nutné specifikovat, jaká je představa.
Jeden z hlavních problémů jsou šatny. Zpracovat návrh, jak řešit – šatnu vybudovat v přísálí přízemí nebo první patro, šatnu pro účinkující vybudovat v prostorách, které se teď využívají jako
šatna pro veřejnost.
b) Opravit zázemí sálu
Průběžně se zázemí sálu opravuje – čistí se odpady, opravily se dveře.
3) OBJEKT Č.P. 133, SEZEMICE
Město Sezemice má k dispozici projektovou dokumentaci na stavební úpravy objektu č.p. 133,
Sezemice, ve kterém je řešeno využití objektu na 4 bytové jednotky.
Úkoly pro následující období:
•
•
•
•

Realizovat projekt na stavební úpravy – 4 bytové jednotky
Dle projektové dokumentace jsou náklady na rekonstrukci objektu vyčísleny na 8,5 mil. Kč,
v rozpočtu města je pro rok 2020 schválena částka 4 mil. Kč.
Snažit se prodat některé ze zbývajících bytů na sídlišti v objektech, kde vlastní město je
několik bytů.
V nabídce k prodeji je 1 byt.
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na vznik 4 bytových jednotek
Aktivně se vyhledává dotace.
Zpracovat studii proveditelnosti realizace 4 sociálních bytů, které by byly pouze pro potřeby
obyvatel města

4) OBJEKT Č.P. 27, LUKOVNA
Město Sezemice má k dispozici projektovou dokumentaci na stavební úpravy části objektu č.p. 9,
Lukovna, ve kterém je řešeno využití části objektu na 2 bytové jednotky.
Nebylo stanoveno k řešení v roce 2019.
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PRIORITA Č. 4

PRIORITA Č. 4 – KOMENTÁŘ

Koncepčně vyřešit péči o zeleň
– aktivita
– úkol

Hodnocený rok 2019
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Využití kácených dřevin na prvky do parku „Mlynářka“ – průběžný úkol, v roce 2019 nebylo možné
žádné vykácené dřeviny do parku použít.

Pozn.

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Skutečné
náklady
(tis. Kč)

0

0

nelze

Aktivně vyhledávat dotační tituly na obnovu zeleně v intravilánu města – dotace se aktivně na OSMŽP
MěÚ Sezemice vyhledávají.

30

0

2020

Zmapovat zeleň ve volné krajině – bylo zpracováno.

Zpracovat plán výsadby s vazbou na kácení a náhradní výsadbu – úkol byl po dohodě přesunut na rok
2020.

1) Zeleň v intravilánu města
Využít kácených dřevin na prvky do
parku „Mlynářka“
Zpracovat plán výsadby s vazbou na
kácení a náhradní výsadbu
Vytvořit pracovní místo „Městský
zahradník“
Zpracovat aktualizaci pasportu zeleně
v intravilánu a plán její údržby
Aktivně vyhledávat dotační tituly na
obnovu zeleně v intravilánu města
2) Zeleň ve volné krajině
Zmapovat zeleň ve volné krajině

Realizace úkolů z aktivity Dešťové vody byla z kapacitních důvodů přesunuta do roku 2020 a dále.
Úkoly pro následující období:
0

0

0

0

Zpracovat návrh na doplnění zeleně
v nezastavěném území obce –
stromořadí, remízky, vazba na pěší a
cyklotrasy
3) Dešťové vody
Zpracovat koncepci nakládání
s dešťovými vodami u městských
objektů
Vytipovat objekt, kde by byly realizovány
nádrže na dešťovou vodu, navrženy
objekty Základní školy se školkou
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
4) Vodní toky

0

0

2020

0

0

2020

0

0

2020

•

Využít kácených dřevin na prvky do parku „Mlynářka“

•

Zpracovat plán výsadby s vazbou na kácení a náhradní výsadbu

•

Vytvořit pracovní místo „Městský zahradník“

•

Zpracovat aktualizaci pasportu zeleně v intravilánu a plán její údržby

•

Aktivně vyhledávat dotační tituly na obnovu zeleně v intravilánu města

•

Zpracovat koncepci nakládání s dešťovými vodami u městských objektů

•

Vytipovat objekt, kde by byly realizovány nádrže na dešťovou vodu, navrženy objekty Základní
školy se školkou

•

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

•

Zmapovat vodní toky ve vlastnictví města a zpracovat plán a způsob jejich údržby

Zmapovat vodní toky ve vlastnictví
města a zpracovat plán a způsob jejich
údržby

13
ZPĚT OBSAH

Název projektu: Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007334

PRIORITA Č. 5
Koncepčně vyřešit plochy a
prostory pro sportovní, kulturní
a další volnočasové aktivity
– aktivita
– úkol

PRIORITA Č. 5 – KOMENTÁŘ
Hodnocený rok 2019
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Na území města Sezemice se nachází poměrně dost dětských hřišť, a i plochy pro sportovní a
volnočasové aktivity pro různé věkové kategorie. Jejich poměr je však nevyvážený, hřišť pro malé děti
je dostatek, ale plochy pro teenagery je málo. Stejně tak sportovišť a venkovních ploch pro
volnočasové aktivity je dost, ale je potřeba zamyslet se nad jejich využitím a údržbou.
Je potřeba i nadále pokračovat v úpravách stávajících hřišť.
Je potřeba pokračovat v opravách a údržbě stávajících hřišť, z mého pohledu stále chybí hřiště pro
teenagery na sídlišti (možná stačí několik prvků).
Koronavirová epidemie bude mít jistě dopady i na priority uvedené ve strategickém plánu města. Je
možné očekávat, že občané odloží dovolenkové cesty na pozdější dobu a budou trávit více volna
doma.
Z tohoto pohledu je vhodné uspíšit jednání týkající se sportoviště u ZŠ, příp. zpracovat provozní řád
hřiště u školy.

Pozn.

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Skutečné
náklady
(tis. Kč)

200

150

0

0

1) Venkovní hřiště
Udržovat a opravovat stávající hřiště
Realizovat hřiště pro teenagery – na
sídlišti, Zámostí – za prodejnou Kubík, v
Břízence
Aktivně vyhledávat dotační tituly na
realizaci hřišť pro mládež
2) Sportoviště u Základní školy
Zpracovat studii finálního stavu
komplexu hřišť u školy s vazbou na park
„Mlynářka“
Jednat s ředitelem Základní školy o
podmínkách otevření hřiště u školy pro
veřejnost
Zpracovat provozní řád hřiště u školy
tak, aby mohlo být využíváno i veřejností
Aktivně vyhledávat dotační tituly na
realizaci hřišť a ploch pro volnočasové
aktivity
3) Prostory pro volnočasové aktivity
– centrální prostory města
Husovo náměstí

1) VENKOVNÍ HŘIŠTĚ
100

0

0

0

0

0

0

0

2020

Udržovat a opravovat stávající hřiště - hřiště se průběžně udržují.
Veská – výměna houpaček 17,5 tis. Kč
Velké Koloděje – umístění dvou strojů a pingpongového stolu 85 tis. Kč
Pod farou v Sezemicích – výměna hnízda a oprava houpaček 49 tis. Kč
Splněno
Realizovat hřiště pro teenagery – na sídlišti, Zámostí – za prodejnou Kubík, v Břízence
V roce 2019 nerealizováno. Je nutné rozhodnout, zda se přesune do roku 2020
Aktivně vyhledávat dotační tituly na realizaci hřišť pro mládež
Aktivně se vyhledává.
Úkoly pro následující období:
•
•

Prostor před knihovnou a poštou
Prostor před TJ Spartak + panelová
komunikace a chodník na druhé straně
komunikace I. třídy
Aktivně vyhledávat dotační tituly na
možnou finanční spoluúčast na realizaci
úprav „centrálních“ prostor města

•
0

0

V rozpočtu města je na opravu vyčleněna částka 500 tis. Kč
Kladina, Lukovna, hřiště pod farou v Sezemicích – objednány 3 houpačky, bude do 10.04.2020
dodáno – 51 tis. Kč.
V roce 2020 schváleno v rozpočtu města 4 mil. Kč na vybudování skateparku v parku Mlynářka –
realizace se plánuje na květen 2020.

2) SPORTOVIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V rámci areálu Základní školy je velké, dobře vybavené hřiště, které je přístupné pro žáky školy, určitě
by bylo vhodné nalézt způsob provozu a zabezpečení, aby mohlo být využíváno i veřejností a bylo
tudíž v provozu celý den.
Zpracovat studii finálního stavu komplexu hřišť u školy s vazbou na park „Mlynářka“ - v roce 2019
byla zpracována studie (163 tis. Kč) a bylo provedeno zaměření (39 tis Kč)
Splněno
Jednat s ředitelem Základní školy o podmínkách otevření hřiště u školy pro veřejnost
S panem ředitelem je jednáno.
Zpracovat provozní řád hřiště u školy tak, aby mohlo být využíváno i veřejností
Tento úkol nebyl v roce 2019 splněn. Bude zpracován po realizaci.
Aktivně vyhledávat dotační tituly na realizaci hřišť a ploch pro volnočasové aktivity
Aktivně se vyhledává.
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PRIORITA Č. 6
Doplnit síť pěších tras a
cyklostezek
– aktivita
– úkol
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
Zpracovat PD na cyklostezky do částí
obce Sezemice v trase: Sezemice –
Veská – Koloděje – Kladina – Sezemice,
jako jeden celek
Realizace cyklostezek dle zpracované
PD v etapách v pořadí 1. Sezemice –
Veská,
2. Sezemice – Kladina, 3. Kladina –
Koloděje – Veská
Aktivně vyhledávat dotační tituly na
realizaci cyklostezek
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
2) Cyklostezky nebo cyklotrasy
v intravilánu města
Zpracovat studii na vedení cyklotras
v intravilánu města
Zpracovat PD na úpravy povrchů a
značení komunikací v intravilánu města,
kde by měly vést cyklostezky nebo
cyklotrasy
Realizace opatření na komunikacích dle
PD pro cyklostezky a cyklotrasy
v intravilánu města
Aktivně vyhledávat dotační tituly na
možnou finanční spoluúčast na realizaci
cyklostezek a cyklotras
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
Pěší trasy v menším rozsahu na
vytipovaných místech doplnit o mobiliář:
infotabule, lavičky, odpadkové koše
Jednat s vlastníky pozemků pod
navrhovanými trasami

Hodnocený rok 2019
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Pozn.

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Skutečné
náklady
(tis. Kč)

0

0

Aktivně vyhledávat dotační tituly na
možnou finanční spoluúčast na realizaci
pěších tras
4) Pěší trasy – zpevněné

0

0

Jednat se zemědělci o možné
spolupráci a návrhu zpevnění polních
cest v dané lokalitě
Zpevnit pěší trasy: „Malého
Sezemického okruhu“, Mlynářka –
Kladina, trasa k malému akvaduktu
podél Zmínky
Zpevnit polní cestu v trase od nové
zástavby v lokalitě Z8 – Ke Křížku –
podél chat u Labe – Lukovna, směrem k
Sídlišti
Aktivně vyhledávat dotační tituly na
možnou finanční spoluúčast na realizaci
zpevnění pěších tras a polních cest

0

0

0

0

PRIORITA Č. 6 – KOMENTÁŘ
0

0

0

0

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

Odhad finančních nákladů na rok 2019 – 300.000 Kč – nebylo vyčerpáno
Cesta akvadukt – škola (podél náhonu) – zorána i přes upozornění a žádost zemědělcům (obchodní
společnost ZEAS, a. s., Pod Kunětickou horou, Staré Hradiště 490, IČ 48154954, zastoupená
předsedou představenstva Ing. Vladimírem Řehounkem).
0

0

300

0

0

0

Realizace pěších tras na soukromých pozemcích je problematická. Pokud by bylo v zájmu města toto
realizovat, bylo by dobré iniciovat jednání o výkupu nebo pronájmu částí soukromých pozemků pro
pěší trasy, které by měly být přesně vytipované (vytyčené).
V dotčeném území se nachází minimum pozemků ve vlastnictví města.
2020
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PRIORITA Č. 7
Zefektivnit činnost úřadu a
realizovat vizi „spokojený
občan“
– aktivita
– úkol
1) Vytváření stimulačních podmínek
ze strany zaměstnavatele
Vymezit jednotlivé a klíčové kompetence
a nastavit systém jejich pravidelného
hodnocení navázané na vzdělávání a
odměňování
Implementace etického kodexu do
konkrétních podmínek města
Zajistit manažerské vzdělávání pro
vedoucí pracovníky
Nastavit systém interní komunikace
2) Vytváření motivátorů pro motivaci
zaměstnanců
Nastavit systém hodnocení spokojenosti
zaměstnanců
Sestavit plán interního vzdělávání a
sdílení know-how pro pěstování
sounáležitosti a přijímání hlavních
hodnot zakotvených v Etickém kodexu
Zajistit podmínky pro týmovou
komunikaci
3) Personální politika
Zpracovat dokument „Personální politika
města“
4) Komunikace úřadu - koordinace a
aktualizace – propagace města
Vybudovat elektronický komunikační
portál mezi občanem nebo podnikatelem
a jeho úřadem
Vytvořit oficiální facebookové stránky
města a pravidelně zveřejňovat aktuální
informace (akce, zasedání
zastupitelstva, uzavření úřadu, případná
změna pracovní doby, zajímavostí
apod.)
Pokračovat v rozvoji informačních
systémů úřadu – elektronizace
Zřídit pracovní místo s náplní práce
zaměřené na propagaci města

PRIORITA Č. 7 – KOMENTÁŘ
Hodnocený rok 2019
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Vytváření stimulačních podmínek ze strany zaměstnavatele:

Pozn.
Skutečné
náklady
(tis. Kč)

Stimulační podmínky ze strany zaměstnavatele jsou průběžně aktualizovány a upravovány
s ohledem na aktuální požadavky.
Vytváření motivátorů pro motivaci zaměstnanců:
Zaměstnanci jsou pravidelně hodnoceni. Dochází k průběžnému vzdělávání zaměstnanců. Byl
implementován nový systém pro elektronickou interní komunikaci.

0

0

0

0

10

10

Byl vybudován nový elektronický komunikační portál pro občany a podnikatele na webových
stránkách města. Byl zprovozněn facebookový profil města.

0

0

Úkoly pro následující období:

0

0

0

0

0

0

4500

4500

0

0

0

0

Komunikace úřadu - koordinace a aktualizace – propagace města:

•

Zpracovat dokument „Personální politika města“
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PRIORITA Č. 8
Pokračovat v rozvoji
odpadového hospodářství
– aktivita
– úkol

PRIORITA Č. 9
Hodnocený rok 2019
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

1) Stávající systém odpadového
hospodářství
Zpřístupnit systém informací o
dopadovém hospodářství
Udržovat a aktualizovat stávající systém
odpadového hospodářství
2) Sběrný dvůr – vytipovaná plocha
v lokalitě Labská
Oplotit vytipovanou zpevněnou plochu

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Zmodernizovat informační
systém města

Pozn.
Skutečné
náklady
(tis. Kč)

0

0

0

0

800

0

– aktivita
– úkol
Zpracovat návrh navigačního a
informačního systému včetně
implementace digitální technologie (QR
kód)
Zrealizovat navigační systém navigační systém (městský úřad,
knihovna, škola aj.) – rekonstrukce a
doplnění, Značení ulic a body zájmů
Zrealizovat informační systém (cedule) –
kde se mají doplnit a jak mají vypadat tabulky u památek a zajímavých míst,
doplnění umístění orientačních plánů
Při realizaci informačního a navigačního
systému spolupracovat se Svazkem
obcí Loučná a s MAS Kunětická hora
Vybudovat informační centrum

2020

Vyčisti a opravit zpevněnou plochu
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
Zveřejnit uvedenou informaci na
webových stránkách města

0

0

Hodnocený rok 2019
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Pozn.

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Skutečné
náklady
(tis. Kč)

200

180

0

0

Pořídit papírové mapy města
s označením důležitých bodů a ulic
(vyznačit i bankomat)
Pořídit informační kiosky - Digitální
tabule – kiosek – umístění: u městské
knihovny, park Mlynářka, u městského
úřadu

PRIORITA Č. 8 – KOMENTÁŘ
Stávající systém odpadového hospodářství:

PRIORITA Č. 9 – KOMENTÁŘ

Byl implementován nový systém pro odpadové hospodářství, který dává občanům a podnikatelům
elektronický přehled o stavu odpadového hospodářství, termínech svozů odpadu a aktualitách.
Odpadové hospodářství je průběžně aktualizováno a průběžně se hledají nové způsoby zajištění
odpadového hospodářství.

STAV K I.Q. 2020:
V roce 2019 byla provedena rekonstrukce značení všech ulic v katastru města Sezemice.

Sběrný dvůr – vytipovaná plocha v lokalitě Labská:

Značení bodů zájmu bude provedeno v průběhu roku 2020.
- zatím není finální seznam bodů zájmu, jsou známy budovy a aktivity města (MÚ, knihovna, škola,
školka, kostel Skatepark, Akvadukt, Workout a parkour, Park Mlynářka, …), dále bude jednáno
s ostatními subjekty.

V roce 2019 nebylo oplocení realizováno. Na ploše byl a stále zůstává složený materiál (zámková
dlažba) ve vlastnictví města. Oplocení je plánováno na rok 2020, kdy je s částkou 800.000 Kč počítáno
i ve schváleném rozpočtu.
Nakládání s autovraky nebo nepojízdnými auty na území města:

Spolupráce se Svazkem obcí Loučná a s MAS Kunětická hora probíhá.

Autovraky jsou průběžně monitorovány a ve spolupráci s městskou policií odstraňovány. Informace o
nakládání s autovraky je přehledně zpracována. Čeká se na příslušnou legislativní úpravu, která
umožní rychlejší a efektivnější nakládání s autovraky.

V rámci spolupráce by měl být řešen také jednotný přístup v oblasti zpracování informačních a
navigačních systémů. Např. jednotný barevný vzhled, piktogramy atd..
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PRIORITA Č. 10
Plán priorit údržby, oprav a
investic do místních
komunikací a technické
infrastruktury

PRIORITA Č. 10 – KOMENTÁŘ
Hodnocený rok 2019
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Tato priorita byla pracovně rozdělena na dvě aktivity:

Pozn.
Skutečné
náklady
(tis. Kč)

•
•

– aktivita
– úkol

STAV K I.Q. 2020:

1) Komunikace – priority, pořadí
Opravit komunikace v ulicích v tomto
pořadí: Palackého, Nerudova,
Nejedlého, Za Humny, Spálená,
Českých Bratří, V Uličkách
Opravit chodníky v ulicích Lesní,
Zahradní, Luční, Kunětická,
Pernštýnská, Pardubická, Mezi Mosty
Stanovit pořadí oprav komunikací na
další období dle stavu viz. mapka
Aktivně vyhledávat dotační tituly na
možnou finanční spoluúčast na opravy
komunikací
2) Technická infrastruktura – priority,
pořadí
Veřejné osvětlení – Postupná výměna
sloupů vč. Svítidel
Kanalizace – provést kamerové zkoušky
a stanovit pořadí oprav
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.
Optický kabel – zpracovat pasport
stávajících tras a plán rozvoje ve
spolupráci se společností STAR - MONT
Pardubice, s.r.o.
Při opravách komunikací pokládat
chráničky pro budoucí uložení
kabelového či jiného vedení dle plánu
rozvoje
Zprovoznit informační kanál

Komunikace
Technická infrastruktura

4000

500

Bez
dotace

1000

250

Bez
dotace

0

400

0

450

0

0

0

0

•

V roce 2019 byla zpracována PD a vydáno stavební povolení na rekonstrukci ulice Palackého a
ulice Nerudova. Město Sezemice neobdrželo dotaci, proto nebyla rekonstrukce realizována. Byla
realizována oprava místní komunikace ve Veské 185 tis Kč, opravena komunikace u Labutě 50 tis
Kč

•

V roce 2019 byl opraven chodník včetně nového veřejného osvětlení ve Veské 6 653 tis Kč (dotace
z MAS 1,5 tis Kč)

•

V roce 2020 bude provedena oprava chodníků v ulicích Perštýnská, Kunětická a dále v ulicích
Pardubická a Mezi Mosty. Tyto opravy jsou vázány na obdržení dotací.

•

Dotační tituly jsou aktivně vyhledávány.

•

V roce 2019 byla provedena výměna sloupů VO v Masarykově ulici v úseku od budovy pošty k ulici
Sadová (směr Rokyto). Celkové náklady na tuto akci činily 300 tisíc Kč.

•

Byla zrealizována částečná pokládka optického kabelu v ulicích Nerudova, Nejedlého, část ulice
Smetanova, Malá, Jiráskova, Počápelská, Kunětická, Počaply – obec včetně nové zástavby.

•

Jednání se společností VaK probíhají. V roce 2019 byl proveden vklad pro ulice Pod Marčákem,
Sídlištní, Kladinská, V Zákoutí, Větrné, Boční, Východní.
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PRIORITA Č. 11
Realizovat „bezpečné a čisté
město“
– aktivita
– úkol
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
Navrhnout a vybudovat přechody pro
chodce včetně bezpečnostních prvků na
území města včetně jeho částí
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
Realizovat opatření dle návrhu městské
policie.
2) Bezpečnost na obcích
v souvislosti s dopravou
Doplnit stacionární informační radary na
příjezdech do obcí Kladina, Velké
Koloděje a Veská
Zmapovat, kde je potřeba rozšířit
veřejné osvětlení
Rozšířit veřejné osvětlení v nové
zástavbě
Realizovat zpomalovací prvky (optická
psychologická brzda) na vjezdech do
obcí na silnicích I. a II. třídy
3) Prevence – vybudování mobilního
dopravního hřiště
Vytipovat místo pro umístění dopravního
hřiště
Realizovat vybudování dopravního
hřiště s použitím dotace
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
Realizovat roční plány vyplývající
z koncepce
5) Realizovat čisté a upravené město

Hodnocený rok 2019
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Vypracovat koncepci osvěty a
propagace čistého a upraveného města,
včetně zapojení občanů na udržování
pořádku ve městě
Stanovit desatero „Jak se chovat ve
svém městě“
Pravidelně monitorovat vznikající černé
skládky
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
Zmapovat mobiliář města, zejména
chybějící odpadkové koše, stojany na
kola
Zrevidovat činnosti technických služeb a
určit priority
Technické služby by se měly zaměřit
primárně na čistotu města, údržbu
veřejných ploch a zeleně
6) Veřejný pořádek

Pozn.

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Skutečné
náklady
(tis. Kč)

0

0

Zajistit stálou službu MP za předpokladu
plného počtu strážníků

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

PRIORITA Č. 11 – KOMENTÁŘ
Doprava z hlediska bezpečnosti – přechody, semafory:
Byla vytipována místa pro možnost přecházení chodců. Jedná se o ulici Jiráskova, Mezi Mosty před
prodejnou JIP, Počaply chalupy.
0

0

Bezpečnost na obcích v souvislosti s dopravou:
Bylo převzato nové veřejné osvětlení v Počaplech a v Sezemicích, lokalitě Z8 Západ a Sever.
Prevence – vybudování mobilního dopravního hřiště:
Mobilní dopravní hřiště zatím není v plánu.

0

0

2020

Spolupráce bezpečnostních a záchranných složek města se školou a školkou:
JSDH a městská policie se pravidelně zúčastňují výchovných akcí v mateřské a základní škole.
Realizovat čisté a upravené město:

0

0

Průběžně jsou monitorovány a odklízeny černé skládky, pracovníci technických služeb provádějí
pravidelnou kontrolu a svoz odpadů v Sezemicích a přisloučených obcích.

2020

Veřejný pořádek:
Městská policie zajišťuje pravidelný monitoring dodržování pořádku ve městě.
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PRIORITA Č. 12
Podpora tradic (řemeslné trhy,
…)
– aktivita
– úkol
1) Podpora spolků a zájmových
sdružení
Podporovat spolky v kontextu rozvoje
tradic. Podporovat spolkovou činnost
pro udržování občanské pospolitosti
Specifikovat formy podpory a podmínky
jejich poskytování. (Formy podpory –
pronájem, přímá dotace spolku,
spolupráce MP při akcích, medializace,
záštita, finance)
Stanovit principy a pravidla pro
udělování všech forem podpory
2) Podpora stávajících tradičních akcí
Podporovat akce v kontextu rozvoje
tradic
Specifikovat formy podpory a podmínky
jejich poskytování. (Formy podpory –
pronájem, spolupráce MP při akcích,
medializace, záštita, finance)
Stanovit principy a pravidla pro
udělování všech forem podpory
3) Zřízení nových tradičních akcí

PRIORITA Č. 13
Hodnocený rok 2019
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Vytipování plochy pro přírodní
biotopové koupaliště

Pozn.
Skutečné
náklady
(tis. Kč)

Dle
rozpočtu

Dle
rozpočtu

0

0

– aktivita
– úkol

Hodnocený rok 2019
Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Pozn.
Skutečné
náklady
(tis. Kč)

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

2020

PRIORITA Č. 14
Hodnocený rok 2019

Sjednotit mobiliář ve městě
0

0

Dle
rozpočtu

Dle
rozpočtu

0

0

2020

0

0

2020

– aktivita
– úkol

2020

Plánovaná
realizace
ano/ne

Skutečná
realizace
ano/ne/část

Plánované
náklady
(tis. Kč)

Pozn.
Skutečné
náklady
(tis. Kč)

Zpracovat manuál mobiliáře města –
typy, podmínky pro soukromé investory

Zmapovat zájem o konání trhů.
Zmapovat, o jaký sortiment by byl zájem
Vytipovat tržní místo (např. Mezi Mosty)
Vybudovat tržní místo
Podpořit trhovce – např. určitou dobu
tržní místo poskytnout zdarma, pořídit
jednotné stánky, které se budou
pronajímat, vytvořit zázemí
Najít a zřídit prostory pro stálé výstavy,
expozice apod. (prostor by se dal využít
pro komornější akce města)

PRIORITA Č. 12 - KOMENTÁŘ
Podpora spolkové a zájmové činnosti probíhá průběžně ve vazbě na možnosti rozpočtu města.
Podmínky pro poskytování podpory a specifikace forem podpory budou zpracovány v dalším období.
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3) HODNOCENÍ DLE MÍRY NAPLNĚNÍ PROSTÉ
Priorita
– aktivita
– úkol

1.
Koncepčně
vyřešit
parkování ve městě
2.
Realizace
projektu
„Mlynářka“ s vazbou na
vytvoření
centrálního
prostoru města
3. Zmapovat stav a využití
stávajících objektů města
s návrhem „co s tím“
4. Koncepčně vyřešit péči o
zeleň
5.
Koncepčně
vyřešit
plochy a prostory pro
sportovní, kulturní a další
volnočasové aktivity
6. Doplnit síť pěších tras a
cyklostezek
7. Zefektivnit činnost úřadu
a realizovat vizi „spokojený
občan“
8. Pokračovat v rozvoji
odpadového hospodářství
9.
Zmodernizovat
informační systém města
10. Plán priorit údržby,
oprav
a
investic
do
místních komunikací a
technické infrastruktury
11. Realizovat „bezpečné a
čisté město“
12.
Podpora
tradic
(řemeslné trhy, …)
13. Vytipování plochy pro
přírodní
biotopové
koupaliště
14. Sjednotit mobiliář ve
městě
Celkem

4) HODNOCENÍ DLE MÍRY NAPLNĚNÍ PODLE DŮLEŽITOSTI PRIORITY

Hodnocený rok

Poznámka

Počet úkolů
v návrhu/návrh
na hodnocený
rok/splněný
v hodnoceném
roce/ splněno
kumulovaně

Procento
plnění
v rámci
hodnoceného
roku

14/8/4

50%

29%

2,7%

12/7/7

100%

58%

4,7%

14/6/4

66%

Procento
plnění
v rámci
návrhového
období

29%

Procento
plnění
v rámci
návrhového
období
kumulované

29%

18%

1,4%

11/7/6

86%

55%

4%

17/9/8

89%

47%

5,5%

12/10/10

100%

83%

6,7%

6/4/3

75%

50%

2%

7/2/2

100%

29%

1,4%

10/5/3

60%

30%

2%

20/8/5

63%

25%

3,4%

11/6/2

33%

18%

1,4%

2/0/0

--

0%

0%

--

0%

148/79/56

71%

38%

Koncepčně
vyřešit
parkování ve městě
Realizace
projektu
„Mlynářka“ s vazbou na
vytvoření
centrálního
prostoru města
Zmapovat stav a využití
stávajících objektů města
s návrhem „co s tím“
Koncepčně vyřešit péči o
zeleň
Koncepčně vyřešit plochy
a prostory pro sportovní,
kulturní
a
další
volnočasové aktivity
Doplnit síť pěších tras a
cyklostezek
Zefektivnit činnost úřadu a
realizovat vizi „spokojený
občan“
Pokračovat
v rozvoji
odpadového hospodářství
Zmodernizovat informační
systém města
Plán priorit údržby, oprav
a investic do místních
komunikací a technické
infrastruktury
Realizovat „bezpečné a
čisté město“
Podpora tradic (řemeslné
trhy, …)
Vytipování plochy pro
přírodní
biotopové
koupaliště
Sjednotit
mobiliář
ve
městě

2,7%

11/7/2

1/0/0

Priorita

0%

Koeficient

Přepočtená
váha
hodnocení

Podíl na
Podíl na
plnění
plnění
v rámci
v rámci
hodnoceného návrhového
roku
období

20

0,110

7,8%

2,1%

19,5

0,108

13,5%

4,47%

17

0,094

6,7%

1,95%

16,8

0,093

3,3%

1,2%

16,3

0,088

9,4%

3,45%

16

0,086

12,2%

2,89%

15,5

0,083

14,8%

4,9%

15

0,077

4,1%

2,75%

14

0,066

2,3%

1,36%

12

0,061

3,2%

1,31%

11

0,028

2,5%

0,5%

5

0,027

0,9%

0,35%

3

0,016

0%

0%

2

0,011

0%

0%
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ZÁVĚR
Strategický plán města Sezemice je naplňován dle možností města jak po stránce personální, tak po
stránce finančních možností. Úkoly, které nebyly splněny, jsou přesunuty do dalšího roku 2020. Důvod
jejich nesplnění je především ten, že splnění bylo vázáno na dotace, které nebyly v roce 2019 městu
přiděleny a město Sezemice nemůže tyto úkoly pokrýt z vlastních finančních zdrojů.
Nicméně z plánovaných 79 úkolů bylo splněno 56, což je 71 %, a to je vzhledem k okolnostem
finančních možností a možností čerpání dotačních titulů úspěšné.
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