
Prioritní osa / Strategický cíl Oblast Opatření AKTIVITY

rok 2021 - plán 

čerpání - v tis. 

Kč

rok 2021 - 

skutečné 

čerpání v tis. Kč 

(k 31.12.2021)

rok 2022 - plán 

čerpání - v tis. 

Kč

zdůvodnění 

rozdílu rok 2021

1.1.1. Prioritní osa Městská infrastruktura 26 282 11 157 44 000

Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti 

města
Doprava 1.1.1 Zlepšení průjezdnosti městem

Omezení kamionové dopravy na ul. 17. 

listopadu
0 0 0

Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti 

města
Doprava 1.1.1 Zlepšení průjezdnosti městem

Alternativní objízdná trasa mimo centrum 

města
0 0 0

sdělení OD ze dne 2.4.2019 

(problematika má být řešena 

komplexne pro širší oblast 

od Ostravy přes Bohumín, 

Orlovou, Karvinou a přilehlé 

obce, nikoliv jednotlivě. 

Požadavek na MSK by měl 

být vznesen SMO okresu 

Karviná.

Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti 

města
Doprava 1.1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury Rozšíření a vybudování komunikací 0 0 0

majetkově nedořešeno, 

nejprve zpracování studie 

proveditelnosti, poté 

realizace, proto v položce 0

Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti 

města
Doprava 1.1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury Zvýšení počtu parkovacích míst 21 638 9 419 8 000

čerpání v závislosti na 

finančních možnostech, 

rekonstrukce parkovacího 

objektu V. etapa

Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti 

města
Doprava 1.1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury Dobudování sítě cyklostezek 144 192 4 300

cykloboxy, r. 2022 - 

cyklostezka pro chodce a 

cyklisty ul. Kpt. Jaroše, 

Mládí

Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti 

města
Doprava 1.1.3 Modernizace dopravních systémů Implementace principů Smart City v dopravě 0 0 0

CELKEM oblast Doprava 21 782 9 611 12 300

Zlepšit prostředí pro život ve městě Životní prostředí
1.2.2 Optimalizace odpadového 

hospodářství

Koncepce odpadového hospodářství v 

závislosti na konečné likvidaci odpadů
500 950 600

navýšení částky z důvodu 

zvýšení počtu nádob na sklo 

- odvoz od rodinných domů

Zlepšit prostředí pro život ve městě Životní prostředí
1.2.2 Optimalizace odpadového 

hospodářství
Modernizace a rozšíření sběrného dvora 0 0 0

Zlepšit prostředí pro život ve městě Životní prostředí 1.2.3 Hospodaření s vodami
Řešení problematiky odpadních vod v 

okrajových částech
0 0 0

splněno - zpracována 

Územní studie  a aktualizace 

plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací

Zlepšit prostředí pro život ve městě Životní prostředí 1.2.3 Hospodaření s vodami Nakládání s dešťovými vodami 0 0 15 000
akce zrealizována v r. 2019, 

r. 2022 kanalizace areál 

hřbitova 2. část

Zlepšit prostředí pro život ve městě Životní prostředí 1.2.4 Zvýšení pořádku ve městě
Výběr vhodného nástroje systému Smart 

City pro monitoring nepořádku ve městě
0 0 0

CELKEM oblast Životní prostředí 500 950 15 600

Podpora občanské vybavenosti určené k 

volnočas. aktivitám

Občanská vybavenost a 

bydlení
1.3.1 Revitalizace objektů v majetku města Pokračovat v revitalizaci letního kina a okolí 500 596 3 100

realizace 1. části projektu- 

skutečně vysoutěžená cena

Vytváření podmínek pro kvalitní bydlení a 

život ve městě

Občanská vybavenost a 

bydlení

1.3.2 Revitalizace a vhodné využití všech 

nemovitostí města

Výkup či směna pozemků pro rozvojové 

aktivity
500 0 500

v řešení s novými vlastníky 

pozemků, r. 2022 pozemky 

před nemocnicí

Vytváření podmínek pro kvalitní bydlení a 

život ve městě

Občanská vybavenost a 

bydlení

1.3.2 Revitalizace a vhodné využití všech 

nemovitostí města

Vytvoření Koncepce dlouhodobého využití 

nemovitostí vč. následné aplikace
3 000 0 3 000

přesun finančních prostředků 

do rozpočtu r. 2022

Vytváření podmínek pro kvalitní bydlení a 

život ve městě

Občanská vybavenost a 

bydlení

1.3.2 Revitalizace a vhodné využití všech 

nemovitostí města
Propagace nabídky vhodných nemovitostí 0 0 0



Vytváření podmínek pro kvalitní bydlení a 

život ve městě

Občanská vybavenost a 

bydlení
1.3.3 Revitalizace veřejného osvětlení

Zvážení možnosti využití principů Smart City 

v případě veřejného osvětlení
0 0 0

Vytváření podmínek pro kvalitní bydlení a 

život ve městě

Občanská vybavenost a 

bydlení
1.3.3 Revitalizace veřejného osvětlení

Postupná rekonstrukce veřejného osvětlení 

a snížení energetické náročnosti
0 0 9 500

r. 2022 rekonstrukce části 

VO ul. Ostravská

CELKEM oblast Občanská vybavenost a 

bydlení
4 000 596 16 100

2.1.1. Prior. osa Kvalita života ve městě 3 964 2 818 3 206

Podpora sportu ve městě Sport
2.1.1 Rozvoj příležitostí pro využívání 

volného času
Vybudování letního relaxačního centra 1 281 1 030 0

PD rekonstrukce letního 

koupaliště-skutečně 

vysoutěžená cena

Podpora sportu ve městě Sport
2.1.1 Rozvoj příležitostí pro využívání 

volného času

Rozšíření sportovních aktivit v areálu 

lesoparku
0 0 0

Podpora sportu ve městě Sport
2.1.1 Rozvoj příležitostí pro využívání 

volného času
Vybudování trati pro in-line bruslení 0 0 0

v návaznosti na finance a 

možnost získání dotace

Podpora sportu ve městě Sport
2.1.1 Rozvoj příležitostí pro využívání 

volného času
Vybudování atletického areálu 0 0 0

Podpora sportu ve městě Sport
2.1.1 Rozvoj příležitostí pro využívání 

volného času
Vybudování víceúčelové sportovní haly 0 0 0

Podpora sportu ve městě Sport
2.1.1 Rozvoj příležitostí pro využívání 

volného času

Rekonstrukce a modernizace stávajících 

sportovišť a areálu v majetku města
0 0 0

CELKEM oblast Sport 1 281 1 030 0

Zvýšení kvality kulturního a společenského 

života ve městě
Kultura a volnočasové aktivity

2.2.1 Podpora společenského a kulturního 

života ve městě
Pořádání kulturních akcí s přesahem města 1 150 949 1 480

rozpočet sestaven dle r. 

2020 (ovlivněno pandemií 

Covid19)

Zvýšení kvality kulturního a společenského 

života ve městě
Kultura a volnočasové aktivity

2.2.1 Podpora společenského a kulturního 

života ve městě
Podpora lokálních i nových tradic 340 197 243

rozpočet sestaven dle r. 

2020 (ovlivněno pandemií 

Covid19)

Zvýšení kvality kulturního a společenského 

života ve městě
Kultura a volnočasové aktivity

2.2.1 Podpora společenského a kulturního 

života ve městě
Rozvoj dalších kulturních aktivit 900 642 1 483

rozpočet sestaven dle r. 

2020 (ovlivněno pandemií 

Covid19)

Zvýšení kvality kulturního a společenského 

života ve městě
Kultura a volnočasové aktivity

2.2.1 Podpora společenského a kulturního 

života ve městě
Modernizace kulturních zařízení 293 0 0

PD rekonstrukce osvětlení 

divadelního a estrádního 

sálu

CELKEM oblast Kultura a volnočasové 

aktivity
2 683 1 788 3 206

3.1.1. Prioritní osa Město a lidé 3 112 2 847 2 176

Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě Příliv a odliv obyvatel
3.1.1 Vytvoření atraktivního veřejného 

prostoru

Identifikace možnosti využití a úpravy 

nevyužitých pozemků dle typu uvedených v 

územním plánu

0 0 0

Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě Příliv a odliv obyvatel
3.1.1 Vytvoření atraktivního veřejného 

prostoru

Modernizace a zvýšení multifunkčnosti 

veřejných prostor (využití interaktivních 

prvků)

0 0 0
sběr nápadů , bez finančních 

prostředků

Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě Příliv a odliv obyvatel
3.1.1 Vytvoření atraktivního veřejného 

prostoru
Vybudování naučných stezek 0 0 661

r. 2022 naučná stezka O/L - 

zámecký park

Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě Příliv a odliv obyvatel
3.1.1 Vytvoření atraktivního veřejného 

prostoru

Rozšíření a modernizace městského 

mobiliáře (chytré lavičky, odpadkové koše, 

atd.)

50 50 0

Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě Příliv a odliv obyvatel
3.1.1 Vytvoření atraktivního veřejného 

prostoru
Vybudování sítě hygienických zařízení 0 0 0

Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě Příliv a odliv obyvatel
3.1.1 Vytvoření atraktivního veřejného 

prostoru

Zřízení fondu na podporu revitalizace objektů 

v památkové zóně 
0 0 0

Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě Příliv a odliv obyvatel
3.1.1 Vytvoření atraktivního veřejného 

prostoru

Vytvoření a implementace jednotného stylu 

města ve veřejném prostoru (městský 

mobiliář)

0 0 0
v závislosti na financích 

budou vytvořeny standardy

Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě Příliv a odliv obyvatel
3.1.1 Vytvoření atraktivního veřejného 

prostoru
Participativní rozpočet 1 000 1 000 1 000

Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě Příliv a odliv obyvatel 3.1.2 Zlepšení informovanosti veřejnosti Rozšíření bezdrátového internetu ve městě 0 0 0



Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě Příliv a odliv obyvatel 3.1.3 Podpora podnikání ve městě Podpora sociálního podnikání 0 0 0

Dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě Příliv a odliv obyvatel 3.1.3 Podpora podnikání ve městě
Aktivity podporující využívání prázdných 

prostor pro podnikatelské účely
0 0 0

CELKEM oblast Příliv a odliv obyvatel 1 050 1 050 1 661

Zlepšení materiálně technické základny 

sociálních služeb  
Sociální služby

3.2.1 Vytvoření a zkvalitnění prostoru pro 

výkon sociálních služeb dle aktuálních 

předpisů a potřeb uživatelů

Rekonstrukce azylového domu Hannah 0 0 0 objekt prodán

Zlepšení materiálně technické základny 

sociálních služeb  
Sociální služby

3.2.1 Vytvoření a zkvalitnění prostoru pro 

výkon sociálních služeb dle aktuálních 

předpisů a potřeb uživatelů

Rekonstrukce domova pro seniory Vesna v 

souladu s požárně bezpečnostními předpisy
0 0 250 r. 2022 PD rozvaděčů

Zlepšení materiálně technické základny 

sociálních služeb  
Sociální služby

3.2.2 Rozvoj sociálních služeb a podpora 

optimální sítě služeb na území města

Vytvoření nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež od 6 do 12 let
300 300 0

Zlepšení materiálně technické základny 

sociálních služeb  
Sociální služby

3.2.2 Rozvoj sociálních služeb a podpora 

optimální sítě služeb na území města

Rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi
217 217 0 nová aktivita

CELKEM oblast Sociální služby 517 517 250

Pozitivní profil města Vnímání a obraz města
3.3.2 Zkvalitnění komunikace a zvýšení 

otevřenosti města
Analýza komunikace na sociálních sítích 198 198 0

Pozitivní profil města Vnímání a obraz města
3.3.2 Zkvalitnění komunikace a zvýšení 

otevřenosti města
Komunikační strategie města 423 423 0

Pozitivní profil města Vnímání a obraz města
3.3.2 Zkvalitnění komunikace a zvýšení 

otevřenosti města
Vzdělávací kurzy ke komunikaci 115 115 0

Pozitivní profil města Vnímání a obraz města
3.3.2 Zkvalitnění komunikace a zvýšení 

otevřenosti města
Strategie komunikace na sociálních sítích 109 109 0

Pozitivní profil města Vnímání a obraz města
3.3.2 Zkvalitnění komunikace a zvýšení 

otevřenosti města

Vytvoření jednotné vizualizace a grafického 

manuálu
213 213 0

Pozitivní profil města Vnímání a obraz města
3.3.2 Zkvalitnění komunikace a zvýšení 

otevřenosti města
Rozšíření rezervačního systému 192 192 0

Pozitivní profil města Vnímání a obraz města
3.3.2 Zkvalitnění komunikace a zvýšení 

otevřenosti města

Jednotný kalendář všech akcí ve městě 

(sport, kultura a jiné)
0 0 0

Pozitivní profil města Vnímání a obraz města 3.3.3 Zvýšení míry občanské sounáležitosti

Aktivity vedoucí k zachycení vzpomínkového 

dědictví prostřednictvím rozhovorů mezi 

mladou generací a seniory (metoda 

storrytelling), Film o našem městě

295 30 265 probíhá

CELKEM oblast Vnímání a obraz města 1 545 1 280 265

4.1.1. Prioritní osa Bezpečnost ve městě 2 000 2 248 0

Zlepšení bezpečnosti ve městě Bezpečnost 4.1.1 Zvýšení efektivity bytové politiky města Rozšíření bytového fondu v majetku města 0 0 0

Zlepšení bezpečnosti ve městě Bezpečnost 4.1.1 Zvýšení efektivity bytové politiky města
Zapojení města do systému prostupného 

bydlení
0 0 0

Zlepšení bezpečnosti ve městě Bezpečnost 4.1.1 Zvýšení efektivity bytové politiky města Rozšíření počtu sociálních bytů 0 0 0

Zlepšení bezpečnosti ve městě Bezpečnost 4.1.2 Posílení pocitu bezpečí obyvatel města Rozšíření kamerového systému 2 000 2 248 0

Realizace rozšíření 

městského kamerového 

kamerového dohlížecího 

systému - 1. část

Zlepšení bezpečnosti ve městě Bezpečnost 4.1.2 Posílení pocitu bezpečí obyvatel města
Zajištění mobilní služebny Městské policie 

Orlová
0 0 0

Zlepšení bezpečnosti ve městě Bezpečnost
4.1.3 Řešení drogové problematiky a 

posílení prevence

Nastavení kvalitních primárních 

preventivních aktivit
0 0 0



Zlepšení bezpečnosti ve městě Bezpečnost
4.1.3 Řešení drogové problematiky a 

posílení prevence
Zajištění střediska výchovné péče v Orlové 0 0 0

Zlepšení bezpečnosti ve městě Bezpečnost
4.1.6 Vytvoření strategických a koncepčních 

dokumentů

Integrovaná strategie bezpečnosti města 

Orlová
0 0 0

CELKEM oblast Bezpečnost 2 000 2 248 0

celkem 35 358 19 070 49 382


