
Specifický cíl  Opatření Aktivity Garant Zhodnocení

A.	Zpracování a implementace koncepce

vedení města

 Aktivita je naplňována prostřednictvím kontinuálního rozvoje spolupráce s podnikatelskými subjekty. Probíhá spolupráce s OHK, agrární komorou, podnikateli, podpora propojování jednotlivých relevantních aktérů (např. Inovační HUB, jednání s podnikateli ke změnám 

územního plánu-vyčleňování ploch pro podnikání, individuální schůzky s místními firmami za účelem je podpořit aj.). Možnost zpracování koncepce byla prověřena a vyhodnocena jako nepotřebná.

B.	Prověření možnosti příchodu zaměstnavatele ze státního sektoru vedení města Možnost přesunu úřadů do regionů byla prověřena, jedná se o rozhodnutí na úrovní vlády. 
A.	Podpora regionálních produktů.  

OSR

Aktivita průběžná.Probíhá prodej regionálních produktů v IC Katovna (např. lázeňské oplatky, jesenická čokoláda, šípkové víno atd.). Nákup občerstvení u místních výrobců. Propagace jesenických regionálních produktů v IC.  Spolupráce s MAS Horní Pomoraví-certifikace 

nových jesenických výrobců regionálních produktů.  Účast města na jejich setkání, školení. 

B.	Řešení individuálních požadavků místních podnikatelů (prostřednictvím Komise pro rozvoj města)

OSR

Aktivita průběžná.Spolupráce s místními podnikateli v cestovním ruhu v oblasti cestovního ruchu pod záštitou Jeseníky_sdružení cestovního ruchu a Euroregionu Praděd. Individuální spolupráce IC při konkrétních požadavcích podnikatelů na setkání pracovních skupin (PS 

marketing, PS cyklo, PS ski). Spolupráce probíhá především přes příslušná oddělení města.

C.	Nabídka pozemků pro podnikání v průmyslové zóně Za Podjezdem na webu města, investičních veletrzích, atd. OIM Aktivita průběžná. Nabídka prodeje probíhá. Systém investičních pobídek zrušen. Prodej již za cenu místu obvyklou. Zóna Za Podjezdem bude v dohledné době naplněna. 

A.	Průmyslová zóna Za Podjezdem OIM Viz. 1.1.2. C

B.	Průmyslový areál U bělidla. OIM Prodáno 2020.

C.	Vytvoření a propagace ucelené nabídky nemovitostí vhodných k podnikání a akvizice vhodných zájemců. OIM Pozemky dohledatelné na webu města - např. zóna Za podjezdem. Propagační letáky před prodejem (Slovan)

1.2.1 Zpracování a implementace koncepce rozvoje 

cestovního ruchu 

A.	Zpracování a implementace koncepce.

OSR

Koncepce cestovního ruchu měla být součástí žádosti o dotaci do výzvy 33 OPZ. Neúspěšná žádost o dotaci.

A.	Propagace města a regionu, zkvalitňování služeb pro návštěvníky spolu s dalšími aktéry (Informační centrum, Priessnitzovy léčebné lázně, místní 

podnikatelé, atd.). OSR

Aktivita průběžná. Podpora marketingových aktivit města se širším záběrem, např. prezentace města, brožury, průvodce města, aplikace Kat na čarodějnice. Nový PR v rámci OO zabývající se primárně marketingem města. Koordinace aktivit v součinnosti s OSR CR.

B.	Rozvoj stávajícího informačního centra na stále kvalitnější centrum se širokým portfoliem služeb sloužících jako vstupní brána do Jeseníku.

OSR

Aktivita průběžná. Certifikace IC, rozšíření nabídky zboží,  vzdělávání pracovníků, propojení na portál jeseniky.cz a OutDoorActive.cz. Regionální přesah-IC pro celý region (dotace z Mikroregionu, OK).

A.	Rozvoj spolupráce s obcemi v polském příhraničí a dalšími partnery, realizace společných projektů.

OSR, OO

Spolupráce s obcemi v polském příhraničí probíhá kontinuálně. Za poslední období byly a jsou realizovány Společné projekty (Za dědictvím V.P. s vysokou školou v Nyse). Probíhá polupráce s IC v Glucholazech, Nyse, Paczkowe a Zlotém Stoku. 

 Partnerská města Glucholazy, Nysa (setkávání min. 1x ročně)

B.	Spolupráce města v rozvojových sdruženích (mikroregion, euroregion, atd.) a místní akční skupině. OSR Spolupráce se sdruženími probíhá průběžně (J-SCR, Euroregion Praděd, Mikroregion Jesenicko, MAS VP, Svaz měst a obcí ČR, SMOJ). např.  Yescyklo, Bílé stopy, účast na veletrzích, turistické noviny, brožury aj.

C.	Podpora partnerského přístupu v rámci jednání na místní či regionální úrovni.

OSR

Město Jeseník během sledovaného období prohloubilo partnerskou spolupráci s místními subjekty, jako například: Hnutí Brontosaurus (společná péče o prameny), Sudetikus (propagace akcí, účast na nich, společné plánování), Silezika aj. Spolupráce probíhá i s J-SCR, 

Euroregionem Praděd, Mikroregionem Jesenícko, MAS VP, Olomouckým krajem,  Slezskou univerzitou, dalšími IC, atd. 

A.	Rozvoj zóny Za Podjezdem pro sportovní a volnočasové aktivity (běžkařské tratě, cyklodoprava, golf, atd.). OŠKS/OIM Aktivita v realizaci. Aréna individuálních sportů – studie vypracována, rozpracován biologický průzkum, příprava podkladů pro PD.   

B.	Vodní plocha u Vodní tvrze - obnovení původního vodního příkopu. OIM Viz. 3.1.3. E

C.	Obnova a rekonstrukce pramenů a drobných památek na území města. OSR/OIM Proběhla obnova několika pramenů, pořádání Dne pramenů, pravidelné schůzky Rady pramenů, vytvoření webu  jesenickeprameny.cz, tištěné mapy

D.	Podpora zapojení kulturních aktivit obyvatel Jeseníku do turistické nabídky města. OSR Propagace kulturních akcí průběžně probíhá, např. v IC (TV obrazovky v Katovně), vitríny na náměstí, jesinfo.cz. Kulturní aktivity obyvatel Jeseníku město propaguje na svém FB, webu.

A.	Chodník do lázní - vybudování chodníku, který povede z města do lázní. OIM Proběhla předprojektová příprava, akce je investiční prioritou města.

B.	Za dědictvím V.Priessnitze - Muzikantská stezka - terénní úpravy včetně doplnění mobiliářem a informačních tabulí. OIM zrealizováno
C.	Revitalizace Smetanových sadů - revitalizace ploch a nábřeží, rekonstrukce původního letního divadla, doplnění prvků městského mobiliáře a herních 

prvků, vybudování vodních prvků, revitalizace zeleně (viz také 2.3.2). OIM

Viz. 3.1.2. A, vodní prvky nerealizovány.

D.	Budování drobné infrastruktury na podporu cestovního ruchu (např. nabíjecí stanice pro elektrokola, informační tabule…).

OSR

Z českopolského projektu byla opravena Muzikantská stezka do lázní. Ve spolupráci s JSCR byly umístěny za Jesenkou nabíjecí stanice pro elektrokola. Došlo k aktualizaci informačních tabulí  Stezky Víly pramene ve Smetanových sadech. Probíhá průběžná výměna 

infocedulí.

1.3.3 Podpora péče o památky ve městě A.	Modernizace, rekonstrukce a obnova historických památek a původní architektury pro zachování kvality a šíře památkové nabídky. OSR, OIM Proběhl převod správy budovy Katovny z MKZ na Město se záměrem komplexního řešení jejího využití. Dále viz 1.3.1 C.

Střednědobá evaluace Strategického plánu města Jeseník 
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SC 1.1 

Vytvářet podmínky pro podporu 

místní ekonomiky a příchod 

podnikatelských subjektů 

1.1.1 Zpracování koncepce rozvoje podnikání a 

zaměstnanosti

1.1.2 Pravidelné jednání u kulatého stolu a spolupráce s 

podnikatelskými subjekty a dalšími subjekty

1.1.3 Podpora investičních rozvojových záměrů v souladu s 

územním plánem města

SC 1.2 Podporovat propagaci a 

řízení v oblasti cestovního ruchu

1.2.2 Podpora marketingových aktivit a propagace 

místních památek, služeb a akcí 

1.2.3 Rozvoj spolupráce veřejných subjektů včetně 

spolupráce s poskytovateli služeb v cestovním ruchu a 

dalšími subjekty v oblasti cestovního ruchu 

SC 1.3 Rozvíjet infrastrukturu a 

služby v cestovním ruchu

1.3.1 Rekonstrukce a budování multifunkčního využití 

objektů na podporu cestovního ruchu (sportoviště, 

památky apod.) 

1.3.2 Podpora zkvalitnění nabídky základní infrastruktury a 

služeb na podporu cestovního ruchu 



2.1.1 Zajištění územní dostupnosti a odpovídající kapacity 

mateřských a základních škol 

A.	Podpora realizace výstupů a opaření z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ORP Jeseník, projektu Škola pro všechny a dalších navazujících 

projektů. OŠKS

Průbežně naplňováno sledováním demografického vývoje a z toho vyplývající reakce na případné změny spojené se zajištěním kapacit v MŠ a ZŠ.                                         

2.1.2 Realizace aktivit zlepšující technický stav a 

vybavenost budov a areálů škol 

Technický stav budov

A.	ZUŠ - rekonstrukce střechy a střešních oken (ul. 28. října).

B.	ZUŠ - elektroinstalace (ul. 28. října).

C.	ZUŠ - klimatizace (ul. 28 října a Březinova).

D.	MŠ Křížkovského - rekonstrukce kotelny, výměna rozvodů vody.

E.	MŠ Kopretina (Dittersdorfova) - rekonstrukce kuchyně a vybudování jídelny.

F.	ZŠ Jeseník (B. Němcové) - výměna rozvodů vody.

G.	ZŠ Jeseník (Průchodní) - oprava a nátěr severní fasády hl. budovy.

H.	ZŠ Jeseník (Průchodní) - střecha budovy č. 2 TV.

I.	ZŠ Jeseník (Nábřežní) - přístupový systém.

J.	ZŠ Jeseník (B. Němcové) - oprava sociálního zařízení.

Technický stav areálu, okolí

K.	ZUŠ - revitalizace zahrady (u. Alšova).

L.	MŠ Jiráskova - jezdící plochy - dopravní hřiště.

M.	MŠ Kopretina - revitalizace zahrad.

N.	MŠ Jiráskova - boční parkoviště.

O.	ZŠ Jeseník (Nábřežní) - revitalizace venkovního areálu - 1. až 3 etapa.

Vybavenost škol

P.	ZUŠ - nahrávací studio, grafické studio.

Q.	MŠ Karla Čapka - vybavení zahrady.

R.	ZŠ Jeseník (Nábřežní) - dílny kovo, dřevo.

S.	ZŠ Jeseník (Nábřežní) - laboratoř chemie.

T.	ZŠ Jeseník (Průchodní) - úprava půdy na multifunkční sál (Odd. školství, rozpočtový výhled 2020, 2 mil. Kč). OŠKS

Průběžně naplňováno v souladu se střednědobým výhledem na rok 2020-2022. Veškeré aktivity se realizují s cílem zlepšení technického stavu škol.                                                     

A.	Podpora realizace výstupů a opaření z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ORP Jeseník, projektu Škola pro všechny a dalších navazujících 

projektů. OŠKS

Ve spolupráci se všemi relevantními aktéry v oblasti školství byla zpracována Strategie školství města Jeseník 2025+. Město podporuje výstupy a opatření projektů MAP II a Škola pro všechny II. Byly vytvořeny nové webové stránky www.vzdelavanijesenicko.cz.

B.	Napojení výstupů projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník na pokračující projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Jeseník. 

OŠKS

MAP pokračuje MAP II. Snaha o zapojení do MAP III a IV.                                                                                           

C.	Zvyšování odborné způsobilosti pedagogů, výchovných poradců, zvyšování znalostí a dovedností žáků, pomoc sociálně či jinak vyloučeným žákům, 

podpora inkluzivního vzdělávání, atd. OŠKS

Realizováno pomocí MAP a ŠPV (vzdělávací aktivity, podpora spolupráce aktérů ve vzdělávání - školy, NNO, školská zařízení, PPP, SPC, OSPOD, MP, PMS, SZ aj. , personální podpora na školách - asistenti pedagoga, psychologové, školní asistenti), aj.  SVČ DUHA rozšířila 

své působení i na oblast vzdělávání dospělých (DVPP).                   

D.	Rozšiřování nabídky dalších forem vzdělávání na úrovní MŠ, ZŠ i SŠ (Walfdorfská a Montessori pedagogika, přírodní škola, lesní školka). OŠKS Vznikla Montessori třída v ZŠ Jeseník, pracoviště BN. Bylo podpořeno otevření klubu MONTY v Montessori centru. Je podporována lesní školka (dotace města).                                                

 2.1.4 Podpora zapojení škol, školských zařízení a NNO do 

mimoškolní výchovy a celoživotního vzdělávání

A. Podpora školní i mimoškolní výchovy a zapojení škol, školských zařízení a NNO do celoživotního a zájmového vzdělávání - realizace výstupů a 

opaření z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Jeseník. OŠKS

Aktivita realizována pomocí realizace výstupů Strategie školství města Jeseník 2025+, MAP a dotací města.        VIZ 2.1.3. C                                                        

A.	Budování nové infrastruktury, modernizace, obnova a rekonstrukce domova pro seniory, zkvalitňování zázemí poskytování sociálních služeb a dalších 

aktivit pro seniory (zejména zateplení fasády budovy B - CSS Jeseník, Beskydská; vybavení do prádelny CSS Jeseník, oprava výtahu; Domov se zvláštním 

režimem - investice plánovaná v souvislosti se vznikem nové soc. služby ve III.NP budovy; pořízení automobilu pro CSS Jeseník atd.). 

OSVZ

Splněno částečně, oprava výtahu dokončena, domov se ZR dokončen, nakoupen automobil pro CSS. Nutné zateplit budovu B na ul.Beskydské, nutné vybavit prádelnu. Potřebná je další obnova vozového parku. Také pořízení 9-místného auta s možností bezbariérového 

vstupu (v případě dotační možnosti).

B.	Podpora rodinné politiky na území města Jeseník - koncepční zajištění rodinné politiky na obecní úrovni, podpora sladění pracovního a rodinného 

života, podpora či realizace aktivit města na podporu rodin s dětmi. OSVZ

Plán podpory rodiny zpracován prozatím není. Probíhá kontinuální spolupráce s rodinným a mateřským centrem Krteček. Podpora rodinné politiky je meziútvarová, jedná se o propojenou aktivitu. Např. vítání občánků, městské porodné (správní odbor). 

C.	Podpora kvalitního života seniorů na území města Jeseník - koncepční zajištění proseniorské politiky na obecní úrovni. OSVZ Plán seniorské politiky zpracován na 2021-2025. Probíhá realizace opatření (Dny seniorů, Rada seniorů, Senior Taxi, Univerzita III. věku, zájezdy aj.)

D.	Poskytování a rozvoj sociálních služeb a služeb souvisejících na území ORP Jeseník. OSVZ Aktivita je plněna dle výstupů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky 2018 až 2020. 

E.	Podpora aktivit komunitního plánování sociálních služeb a spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, městem a dalšími subjekty.

OSVZ

Probíhá spolupráce mezi poskytovateli soc. služeb, spolupráce s krajem. Aktivity zaštiťuje koordinátor komunitního plánování sociálních služeb a OSPOD.

2.2.2 Rozvoj zdravotnické infrastruktury a její dostupnosti 

ve městě 

A.	Aktivity zajišťující udržení či zlepšení dostupnosti a kvality poskytované zdravotnické péče ve městě.

vedení města

Probíhá aktivní spolupráce s Odborem zdravotnicvtí OK, nemocnicí, pojišťovnami. Podněty na MZ- lepší spolupráce s končícími studenty, chybějící lékaři na Jesenicku. S pojišťovnami a nemocnicemi řešení dostupnosti zdravotní péče, zajištění chybějících lékařů – např. 

pozice neurologa, zajištění bytů pro lékaře. Telemedicína.

A.	Podpora klubů seniorů a zapojení seniorů do jejich činnosti včetně zajištění jejich vhodného zázemí a vybavení. OSVZ Podpora kontinuálně probíhá. Kluby mají své zázemí a finance na činnost přes CSS.

B.	Podpora procesu plánování sociálních služeb, které zajistí vhodnou časovou i místní dostupnost. OSVZ Aktivity jsou naplňovány dle výstupů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky 2018 až 2020. 

A.	Realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku na období let 2018 až 2020, Plánu rozvoje proseniorské 

politiky a dalších dílčích dokumentů. OSVZ

Aktivity je plněna viz 2.2.3 B

B.	Dílčí opatření směřující ke zlepšení problematiky bezdomovectví ve spolupráci s neziskovými organizacemi působícími ve městě (např. Boétheia, 

Darmoděj, Zahrada 2000 atd.), komisí pro bezpečnost města a městskou policií. OSVZ, MP

Aktivita je plněna viz 2.4.1 a 2.4.2

A.	Aktualizace a implementace Plánu rozvoje sportu města Jeseník, případně vytvoření koncepce rozvoje sportu. OŠKS Plán rozvoje sportu je z roku 2018 (požadavek obcí na PRS v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., novely zákona o podpoře sportu, od 1.7.2018).  Aktuálně se implementují jeho vytyčená opatření.                                        

B.	Vytvoření a implementace plánu/koncepce rozvoje kultury. OŠKS Aktivita doposud neplněna-plán rozvoje kultury neexistuje, nespecifikován jednoznačný garant (OŠKS funguje až od roku 2021). 

A.	Dokončení a využití Centra společných aktivit (nová knihovna) na ul. 28. října.

OIM, OSR

CSA dokončeno v 6/2019,slavnostní otevření 9/2019. Komunitní centrum funguje jako zázemí pro konání akcí s přeshraničním přesahem. V rámci projektu programu Interreg CZ-PL naplánováno 100 aktivit na české a polské straně. V Centru sídlí také Knihovna V. 

Priessnitze a kontaktní kancelář Člověka v tísni.

B.	Umělá ledová plocha - prověření možnosti výstavby ledové plochy (otevřené nebo kryté)  pro závodní a sportovní potřeby, tak i pro rekreační účely 

široké veřejnosti. OIM

Naplněno, PD pro SP, VŘ probíhá.

C.	Sáňkařská dráha - prověření možnosti výstavby sáňkařské dráhy pro závodní a sportovní potřeby, tak i pro rekreační účely široké veřejnosti.

OIM

Studie je zpracována, dotazníkové šetření k dispozici. Prověření neproběhlo, je v plánu tuto možnost prověřit v rámci změny ÚP č. 2

D.	Výstavba a rozvoj sportovišť na ul. Dukelská – revitalizace sportovišť na ul. Dukelská. OIM Zpracována koncepce multifunkčního sportovního areálu na ul. Dukelská.
E.	Implementace záměrů uvedených v Plánu rozvoje sportu města Jeseník. OSR, OŠKS Záměry jsou částečně splněny, částečně v realizaci. Viz 2.3.1 A                                                                           

F.	Divadlo - celková rekonstrukce budovy divadla (elektroinstalace vč. PD, revitalizace zahrady, rekonstrukce podlah sálu vč. výměny sedaček, obnova 

interiéru). OIM, OŠKS

Aktivita částečně realizována. Zpracována studie zahrady (parkoviště+možnost odpočinkové zóny).

G.	Letní divadlo - rekonstrukce letního divadla a přilehlých ploch (viz také 1.3.2). OIM,OŠKS Aktivita realizována částečně (suterén, soc. zařízení). Zadáno zpracování studie zastřešení letní scény. Řešeno komplexně viz bod PSP

H.	Kino - elektroinstalace a vnitřní úpravy předsálí kina (realizace ve 2 etapách). OIM, OŠKS Zpracována studie úprav interiéru.                    

I.	Multifunkční sál - prověření možnosti vybudování multifunkčního sálu pro 100-150 návštěvníků, který bude využíván pro akce MKZ, ZUŠ či dalších 

škol, pro volnočasové aktivity, malé společenské události (návrh Hodnotitelské komise-nyní Dotační komise-, není uvedeno v rozpočtovém výhledu). OIM, vedení 

města,OŠKS

Aktivita doposud neplněna                                                                 

J.	Hudební klub - prověření možnosti vybudování městského multižánrového hudebního klubu. OIM, vedení 

města, OŠKS

Aktivita doposud neplněna                                                                 

2.3.3 Podpora činností sportovních a zájmových klubů a 

kroužků 

A.	Rozvoj a podpora podmínek pro činnost sportovních a zájmových klubů a kroužků.

OŠKS

Podpora probíhá formou městských dotací a metodické pomoci v souvislostí s novou pozicí referenta pro sport a kulturu na OŠKS (zřízeno nové prac.místo od roku 2021).

A.	Skatepark – výstavba či rekonstrukce skateparku pro širokou veřejnost a sportovní využití. OIM Zrealizováno.
B.	Dětské hřiště - modernizace a výstavba dětských hřišť. OIM Byl vypracován seznam dětských hřišť ve městě se záměrem vytipovat prioritní nutnost revitalizací a sjednocení podoby oprav. 

C.	Dětské dopravní hřiště Jeseník u ZŠ B. Němcové – vybudování zázemí pro děti a rozhodčí a obnova přístupového chodníku k DDH. OŠKS, OIM V plánu byl altán pro rozhodčí a příjezdová cesta-nerealizováno. Neúspěšná žádost o dotaci na OL kraji 2x. 

A.	Rozvoj a podpora podmínek pro konání kulturních programů, akcí a společenských událostí ve spolupráci MKZ Jeseník, neziskových organizací a 

dalších pořadatelů kulturních a společenských akcí ve městě a v regionu. OSR, OŠKS

Podpora probíhá formou městských dotací, bezplatných zápujček (stan pro konání akcí, sety na sezení pro kulturně sportovní akce -vznikl zápujční systém) v souvislostí s novou pozicí referenta pro sport a kulturu na OŠKS (zřízeno nové prac.místo od roku 2021).  

B.	Podpora a vytváření vhodných podmínek pro akce občanských iniciativ v oblasti volnočasových, kulturních a sportovních aktivit. vedení města, 

OŠKS

Podpora probíhá formou městských dotací a propagace. Dále viz 1.2.3 C

A.	Hasičská zbrojnice - výstavba nové hasičské zbrojnice pro SDH města Jeseníku, Zajištění adekvátního prostoru pro sbor dobrovolných hasičů.

OIM

Zpracováno PD, vydáno SP, žádost o dotaci úspěšná na IROP 90% dotace. 

B.	Kontinuální podpora dobré spolupráce mezi (základními) složkami IZS navzájem a s městem. OVS Aktivita je průběžně naplňována.                 

C.	Zvyšování připravenosti a zapojování ostatních složek Integrovaného záchranného systému.

OVS

Aktivita naplňována:  výstavba nové hasičské zbrojnice pro JSDH (IROP)+ 3 měkké projekty z programu Interreg CZ-PL, město jako vedlejší partner (nákup kamer do vozidel IZS, výcvik jízdy řidičů, odběrový stan pro JSDH, zařízení pro videokonferenci pro MěÚ) 

D.	Rozvoj činnosti městské policie (např. vytvoření/aktualizace standardů, zvyšování odbornosti a připravenosti pracovníků, optimalizace přítomnosti 

městské policie v ulicích města...) ve spolupráci s komisí pro bezpečnost města. 

MP

V únoru 2020 nastoupil nový ředitel MP.  Probíhá nastavení interpersonálních vztahů, vedení týmu, částečná změna personálu (více žen), důraz je kladen na zlepšení komunikace navenek (prohlubování měkkých dovedností - komunikace, firemní klima aj). Přednostně 

byla řešena situace spojená s pandemií COVID19 - ochranné prostředky apod. Revize a nastavení interních směrnic se proto prozatím neuskutečnilo (chybí směrnice GDPR, revize vnitřního řádu, organizačního řádu aj.). Optimalizace přítomnosti strážníků v ulicích města 

bylo 14+1 systém, teď 15+1+sekretářka. Strážníků je 12 (včetně ředitele), operátorky 3 (v plánu další operátor)+sekretářka. Asistenti prevence kriminality (APK) 2 osoby, v terénu vždy 1 dvoučlenná hlídka- preventivní. Snaha o další hlídku-výkonnou-smíšenou z APK. 

Model více žen-nestrážnice-operátorky. Snaha o prohloubení preventivní funkce MP. Nákup nové sanitky pro odvoz na záchytku v OK. Projekt Asistence prevence kriminality 4/21-4/22 (žádost+administrace přes MP). CZ-PL projekty, 1 v realizaci, 2 ve fázi vyhodnocení 

žádosti. Pořízení Informační systém s názvem MP Manager. 

Chybí propojení všech zainteresovaných složek (státní složky, složky města, státní policie, NNO). Dobrá spolupráce s AD.

2.4.2 Rozvíjení iniciativ a projektů zaměřených na prevenci 

kriminality 

A.	Aktivity spolupráce zaměřené na zvyšování informovanosti veřejnosti (obyvatel, organizací) o fungování, významu a přínosu složek IZS v bezpečnosti 

města (prevence rozvoje socio-patologických jevů atd.). MP

Probíhá průběžná osvěta a informovanost obyvatel v oblasti prevence kriminality (např. pravidelná školení pro školní děti přes SVČ Duha na dopravním hřišti). Stejně jako propagační aktivity práce MP: tištěná periodika (rubrika deník strážníka v Naše Město, jes-špk 

deník, český rozhlas Olomouc). 

A.	Revitalizace sídliště 9. května - celková revitalizace sídliště - komunikace, chodníky, parkovací plochy, zeleň, veřejné osvětlení, mobiliář, atd.

OIM

Probíhá realizace 3. etapy a aktualizace PD 4. etapy.

B.	Revitalizace sídliště „Pod Chlumem“ - celková revitalizace sídliště - komunikace, chodníky, parkovací plochy, zeleň, veřejné osvětlení, mobiliář, atd.

OIM

Probíhá zpracování PD.

C.	Revitalizace sídliště „Lipovská“ - celková revitalizace sídliště - komunikace, chodníky, parkovací plochy, zeleň, veřejné osvětlení, mobiliář.

OIM

Parčík upraven z Mandátní smlouvy. Chystá se PD na realizace chodníků a zpevněných ploch. 

D.	Renovace střech, výměna plastových oken, zateplení bytových domů U Kasáren 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, Jeseník. OIM Probíhá realizace.  Dotace IROP.
E.	Oprava objektů mj. Janáčkova 753, Tyršova 258, Seifertova 689, Lipovská 94 (nebytový dům). OIM Seifertova azylový dům- PD hotová. OIM DODÁ VÍCE INFORMACÍ

F.	Rekonstrukce azylového domu na ul. Otakara Březiny. OIM, OSVZ Záměr naplněn částečně s využitím dotačních prostředků. Šlo o opravu střechy hospodářské budovy ("Azylový dům - zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb"). Probíhají průběžné opravy a údržby oken. 

G.	Revitalizace plochy proluky na ul. Tyršova. OIM Viz.  3.2.2. A

A.	Realizace koncepce bydlení a bytového fondu - pověření možnosti vybudování startovacích bytů ve městě, zajišťování potřebné kapacity pozemků 

pro rodinné domy, zajištění dostatečné kapacity bytů pro seniory a bezbariérových bytů apod.
OIM, OSVZ, 

vedení města

Koncepce bydlení aktualizována v době tvorby tohoto dokumentu. Kontinuálně Jsou připravovány plochy pro výstavbu rodinných domů, také družstevní dostupné bydlení, rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví města. 

B.	Správa bytového fondu - výstavba, prodeje, údržba a opravy bytů, atd. OIM Rekonstrukce 8 sociálních bytů na ul. Tylova. Průběžné řešení (dle Koncepce bydlení).
C.	Uvážlivá příprava ploch pro bydlení - rozvoj dle územního plánu. OIM, OSR Aktivita je průběžně plněna. Od května 2021 probíhá příprava 2. změny ÚP města Jeseník. Zde jsou řešeny plochy pro výstavbu RD.
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městě 

2.2.3 Podpora aktivit a služeb pro společenský život a 

volnočasové aktivity seniorů 

2.4.4 Podpora bytové výstavby či obdobných aktivit 

2.2.4 Realizace aktivit a opatření dle schválených koncepcí 

v sociální oblasti 

SC 2.3 Rozvíjet podmínky pro 

sport, kulturu a volnočasové 

aktivity včetně atrakčního 

potenciálu pro cestovní ruch

2.3.1 Vytvoření a implementace plánu rozvoje sportu a 

kultury 

2.3.2 Rozvoj infrastruktury sportovních a kulturních 

zařízení 

2.3.4 Podpora dostupnosti volnočasových a sportovních 

aktivit pro děti a mládež 

2.3.5 Podpora rozvoje a spolupráce kulturních institucí, 

organizátorů, akcí a společenských událostí

SC 2.4 Vytvářet podmínky pro 

kvalitní bydlení a zajištění 

bezpečnosti

2.4.1 Zajištění a podpora projektů zvyšující bezpečnost 

občanů města 

2.4.3 Revitalizace sídlišť/ploch pro bydlení včetně důrazu 

na veřejné prostranství 



Specifický cíl  Opatření Aktivity
A.	Obnova parku na Náměstí Hrdinů - revitalizace veřejného prostoru na náměstí Hrdinů – obnova zeleně, zpevněných ploch, veřejného osvětlení, 

mobiliáře, vytvoření nového dětského hřiště, nového malého pódia pro pořádání menších venkovních akcí. OIM, OSR

V 6/2021 byla přiznána dotace (MAS VP) na venkovní mobiliář, malované hry na chodník. 

B.	Náměstí Svobody - obnova parku ve středu náměstí, revitalizace parkovacích stání.

OIM

Vznikl architektonický návrh (v rámci dopravní studie u Pradědu) celého parku, zpracován včetně kruhového objezdu (celé náměstí Svobody má souvislost s okružní křižovatkou u Pradědu), celý prostor včetně napojení na autobusového nádraží a okolí parku. Dopravní 

studie řeší primárně křižovatku. 

Část parku se opravuje z participativního rozpočtu. Plánována Infiltrace povrchových vod, cca 30.000,- .

C.	Aktivity k zvyšování kvality městské zeleně a rozšíření nabídky ploch pro trávení volného času.

OŽP, OIM, OSR

Proběhla výsadba alejí (jeřáby na ulici Váchalova, habry na ulici B. Němcové), doprovodné zeleně při revitalizaci ul. Tyršova, revitalizace zeleně na hřbitově ul. Husova, Přední vršek. Výsadba městského sadu na louce nad ul. Priessnitzova. Doplnění dřevin do Smetanových 

sadů (po větrné kalamitě). Byla zpracována studie ploch pro trávení volného času, tzv. Lesopark (Smetanovy sady - Křižový vrch). Byla vysazena zeleň na skateparku. 

D.	Podpora vícedruhové výsadby dřevin, smíšené lesy.

OŽP

 Proběhla příprava a zpracování nového lesního hospodářského plánu pro městské lesy (město - prostř. TSJ). Platí na roky 2021-2030.  TSJ zajišťují činnosti ve spolupráci s lesním správcem z Lesů ČR (jako odborný garant, správa dotačních titulů). Veškeré městské 

smrkové lesy byly zasaženy kůrovcovou kalamitou. Proběhlo masivní kácení porostů. V plánu je obnova lesa pestrou dřevinnou skladbou - smrkové porosty budou nahrazeny smíšenými porosty se zvýšeným podílem buku, dubu, javoru a plodonosných dřevin.

A.	Rozvoj a revitalizace Smetanových sadů – revitalizace bývalého letního divadla, rekonstrukce zpevněných ploch, VO, mobiliáře, revitalizace zeleně 

atd. OIM

Zpracovaná územní studie (dotace IROP)-zaneseno do ÚP. Proběhla částečná revitalizace letního divadla. Studie zastřešení přes OSR. Studie lávky přes řeku Bělou zpracována.

B.	Realizace energeticky úsporných opatření (zateplení, výměna výplní otvorů, výměna zdroje vytápění, atd.) na budovách v majetku města Jeseník, 

projekt EPC (Energy Performance Contracting). OIM

EPC běží. Jako dodatečné opatření v rámci EPC došlo k první etapě nové regulace kotelny IPOS a jejího začlenění do chytré regulace budovy. Druhá etapa připravována v rámci modernizace budovy. Budovy města vesměs zatepleny, probíhá výměna kotlů (MKZ). Na 

budově IPOS došlo k výměně hořáku kotle ke zlepšení čistoty ovzduší (nižšší emise). Źádost o dotaci – fotovoltaika na IPOS.

C.	Posouzení možností výsadby rychle rostoucích dřevin (plantáže dřeviny jsou sklízeny ve velmi krátkém období - využití pro biomasu, průmyslová 

surovina). OŽP

Na území CHKO tato aktivita není podporována. Město nedisponuje vhodnými plochami pro tuto aktivitu. Nepůvodní dřeviny se nesází (z důvodu možného křížení s původními).

D.	Realizace aktivit k zvyšování kvality života pro své obyvatele, rozšíření nabídky ploch pro trávení volného času a zvýšení estetické hodnoty území. OSR, vedení 

města

Příprava realizace Multifunkčního hřiště. Nové obsazení pozice městského architekta (setkávání s mladými architekty), vznik pracovních skupin zabývajících se estetikou a funkčností ploch pro trávení volného času. Příprava revitalizace nám. Svobody, Smetanových sadů.

E.	Ochrana a péče o přírodu a krajinu, revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

OŽP, OSR

Viz. 3.1.1. C 

Revitalizace sídlišť. Obnova pasportů zeleně-průběžná aktualizace údajů a opatření u dřevin. Veškeré aktivity řeší OIM ve spol.s TSJ.   

A.	Snižování vodní eroze, zvýšení retence vody v krajině při zachování produkční schopnosti půdy. OŽP+ OI 2020 ustanovení Výrobního  výboru- opatření proti suchu. Oslovení p. Grňem- vypracována Hydrologická analýza města Jeseníku- možnosti retenčních nádrží a lokalit pro zadržování vody.           

B.	Opatření pro zabránění vysychání pramenišť zásobující městský vodovod.

OŽP

p. Černý Vak + Jan Mrosek?- zpracována Studie??

C.	Retenční opatření u staveb a investičních celků v intravilánu. OŽP Průběžně plněno (např. na parkovišti pod IPOSem)

D.	Revitalizace vodní plochy u ulic Jaroslava Ježka a Denisova – rekonstrukce vodního přivaděče, odtokového objektu, hráze, úprava zpevněných ploch, 

mobiliáře a zeleně. OIM

Ve fázi zpracování PD.

E.	Vodní plocha u Vodní tvrze - obnovení původního vodního příkopu. OIM Historický rešeno-studie vodního příkopu a přivaděčů. Položeno nové potrubí. Vydáno uzemní rozhodnutí na přivadeč. Chybí stavební povolení. Majetkoprávní soudní spor: Lesy ČR (vlastník) na arcibiskupství. Aktuálně neřešeno.

A.	Realizace opatření Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší pro město Jeseník. OŽP AP zpracován na období 2017-2020. Naplněno 36 aktivit z 39.

B.	Práce s veřejností ohledně kvality životního prostředí, ekologická výchova na školách i ve volném čase dětí a mládeže.

OŽP, OŠKS

Středisko ekologické výchovy (EVVO) je v SVČ DUHA. V rámci projektu IKAP (projekt rozvoje vzdělávání) bylo zřízeno centrum EVVO při SVČ DUHA. Na školách probíhá kontinuálně ekologická výchova. Město zřídilo nový dotační program životní prostředí (podpořena 

např. přírodní zahrada na Střední průmyslová škole Jeseník, dotace na podporu včelstev, Hnutí brontosaurus woodcraft, Ing. Šustka). Dále je město zapojeno do programu KasPro-kastrace koček.        

Z Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší pro město Jeseník vyplynula opatření na realizaci osvěty v oblasti ochrany ovzduší na školách. Byla zorganizována akce pro veřejnost i školy na Masarykové náměstí za účasti odborného pracovníka Ostravské univerzity, který 

pomocí praktických ukázek prezentoval topení v lokálních topeništích - "Smokeman".

C.	Motivace místních obyvatel k principům trvale udržitelného života a prosazování principů šetrné turistiky.

OŽP, OSR

Kontinuální úprava systému hospodaření s odpady (snižování množství směsného komunálního odpadu a zvýšení podílu vytříděných složek odpadu). Nákup 300 kompostérů a jejich vydání občanům za účelem předcházení vzniku biooodpadů. Zajištění sběrného místa pro 

zpětný  odběr pneumatik a autobaterií. Průběžná osvěta (články v Našem městě, FB).  OSRaCR doporučuje místa, které rozptylují návštěvníky do většího prostoru a na méně exponováná místa, spolupráce s J-SCR na rozptýlení turismu. Např vytvoření alternativy 

lázeňského kopce - Prameny Zlatého chlumu

A.	Navyšování separace odpadu a ekologické využitelnosti odpadního materiálu, podpora realizací kampaní v oblasti odpadového hospodářství.  

OŽP

viz. Bod 3.1.4. C 

Úprava systému hospodaření s odpady - snižování množství směsného komunálního odpadu a navýšení podílu tříděného odpadu. Rozšíření kapacit kontejnerů a kontejnerových stání. Zvýšení četnosti vývozu separovaného odpadu na přetěžovaných místech (celkem 12 

lokalit). Změna systému svozu objemného odpadu, kontrolovaný odběr odpadu. Zajištění sběrného místa pro zpětný  odběr pneumatik a autobaterií. Průběžná osvěta-články v měsíčníku Naše město, FB, Ekokom. Spoluúčast  na projektu Ukliďme Česko. Pořádání 

osvětové akce na zpětný odběr elektrozařízení se společností ELEKTROWIN. Umístění nádob na bioodpady na sídliště, odklon odpadů z nádob na směsný komunální odpad.

B.	Celkové řešení odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik.

OŽP

Prověřují se možnosti, jak nakládat se směsným energeticky využitelným opadem (např. který lze spálit) po roce 2030. Proběhlo vyjednávání s Olomouckým krajem a hledání společného řešení v této věci. Prověřuje se i možnost odvozu odpadů do Zařízení pro 

energetické využití odpadů SAKO Brno. Stejně jako možnost postavit zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů v regionu. zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů v regionu. Prozatím možnost vozit do spalovny v Brně- drahé řešení.

3.1.6 Naplňování stávajícího územního plánu a jeho 

aktualizace dle potřeby

A.	Zajištění vlivu a působení městského architekta v procesu strategického rozvoje města a aktualizace územního plánu (vytváření podmínek pro 

konzultace a spolupráci mezi městským architektem, vedením města, odbory města, investory a občany města, komisí pro rozvoj města, dalšími 

komisemi města atd.). OSR

Vzniklo nové oddělení OSRaCR, ve kterém je zahrnuta nová pozice architekta, spolupráce probíhá, KRM je funkční v novém obsazení a spadá pod OSRaCR.

A.	Bezbariérové úpravy přechodů pro chodce - bezbariérové úpravy a nasvícení stávajících přechodů pro chodce. ODSH, OIM Průběžné plnění aktivity v rámci investičních akcí.

B.	Další aktivity a rekonstrukce zvyšující kvalitu dopravní infrastruktury ve městě. ODSH, OIM Realizace: Chodník U Bělidla,  ul. Tyršova, sídliště 9. května, ul.Seifertova, parkoviště pod IPOSEM.  V zóně Za Podjezdem zpracována studie autobusové zastávky.

C.	Budování a rekonstrukce bezbariérových chodníků a dílčí opatření na budovách uvedených ve schváleném plánu mobility města Jeseník.

ODSH, OIM

Průběžně naplňováno na základě Národního rozvojového plánu mobility (bezbariérové trasy ve městě). Průběžné vyhodnocování plnění programu dle realizovaných aktivit. Realizace : Horní Dukelská, ul. Tyršova, ul. Seifertova, U Bělidla, městská sportovní hala  

D.	Křižovatka u Pradědu - návrh a realizace dopravních opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu. ODSH, OIM Studie byla zpracována, popsány varianty. Dále se neřeší.

E.	Rekonstrukce chodníku ul. Husova - Smetanovy sady (část po potok z ul. Horova, část od potoka z ul. Horova po alej příp. tenisové kurty), realizace 

spojení MK ul. Husova s MK ul. Karla Čapka. ODSH, OIM

Chodník podél řeky ve Smetanových sadech: existuje staré PD, SP se stále prodlužuje. Studie Tindal/náplavka/alej nářku-zpracovává architekt.

F.	Rekonstrukce komunikací a chodníků - ul. Tyršova včetně přednádražního prostoru, ul. Příčná, ul. Vrchovištní. ODSH, OIM Ul. Tyršova zrealizována, přednádražní prostor-zrealizováno obratiště/bus zastávka.

G.	Chodník dolů od Alberta - PD, stavba. ODSH, OIM PD pro SP. Příprava VŘ.

H.	Chodník podél železniční trati ul. Puškinova - PD, stavba. ODSH, OIM nedořešeno majetkově (patří ČD-nutné převést na SŽDC), nemožnost realizovat.

I.	Chodník ul. U Jatek a místní komunikace. ODSH, OIM ÚR vydáno, obnova povrchu po pokládce inženýrských sítí. ABSENCE chodníku (PD zpracováno).

J.	Výstavba a rekonstrukce - chodník na ul. Rejvízská, ul. Šumperská, ul. Březinova, ul. Dvořákova. ODSH, OIM Rejvízská ul. - realizováno.Ul. Šumperská realizováno částečně (chybí-studie, je zadána přes OIM). Ul. Březinova - zpracována studie -3 varianty. Ul. Dvořákova problém vyřešen výstavbou parkoviště pod IPOSEM.

K.	Výstavba nebo rekonstrukce mostu ul. Příčná, Jeseník - Dětrichov  (u hotelu Starý mlýn, bývalý penzion Nodus). ODSH, OIM Uskutečněno místní šetření s obyvateli. Most není v havarijním stavu, ale místní obyvatelé jej chtějí obnovit. PD historicky bylo, SP propadlo.

A.	Revitalizace prostoru stávající parkovací plochy u staré tržnice na ul. Tyršova - vybudování parkoviště se současným ozeleněním plochy. ODSH, OIM Zpracování PD probíhá. 

B.	Rekonstrukce a výstavba nových parkovacích míst - ul. Habrová, ul. Lipovská. ODSH, OIM Ul. Lipovská - projekčně připravena, zpracovává se technická pomoc (řešení s architektem).  Ul.Habrová - PD včetně SP zpracováno.

A.   Koordinace zájmů subjektů při plánování oprav, rekonstrukcí a investic (např. při revitalizaci sídlišť, komunikací, Smetanových sadů, chodníku do 

lázní). ODSH, OIM

Aktivita probíhá, potkávají se OIM+síťaři-VAK. V plánu sídliště pod Chlumem, 9. Květen (výměna plynovodů)+ lokalita nad ul.Nábřežní (slaboproud), obnova ČEZ sítí.

B.	Pravidelná setkání a informovanost veřejnosti o investičních akcích.

ODSH, OIM, PR

Veřejná projednávání probíhají při jakékoliv investiční akci. Probíhají také setkání s občany v kině. Z důvodu pandemie COVID-19 byla setkávání pozastavena (bývala co 1/4 roku), ale stále funguje: Ptejte se starostky, průběžné informace o investičních akcích na webu 

města, web "Náš Jeseník", FB, aj.

A.	Komunikace s Olomouckým krajem - vlakové spojení na trati č. 292 směrem na Ostravu. ODSH, OIM, 

vedení města

Situace je stabilizovaná, vyřešeno.

B.	Komunikace s ostatními obcemi na Jesenicku k zvyšování komfortu přepravy autobusovou a vlakovou dopravou. ODSH, OIM, 

vedení města

Zajišťuje dopravní komise SMOJ (V. Urban), jednání probíhají průběžně. Řeší se např. oprava silnice na Žulovou, Mikulovice, nosnost silnice v souvislosti s těžbou kaolínu ve Vidnavě, obnovení žel. tratě Vidnava- PL. Řešení přes OK.

A.	Prověření možnosti revitalizace pěších tras, výstavba či rekonstrukce cyklostezek.

ODSH, OIM, OSR

Byla dokončená Moravská stezka, řeší se možnost napojení Jeseníku a Bělé pod Pradědem. Proběhlo obnovení pěší trasy ul. Muzikantská.

B.	Podpora ekologických forem dopravy ve městě (podpora cyklistiky a pěší dopravy v centru a dalších částech města).

ODSH, OIM, OSR

Byl pořízen nový automobil, ekologický Plug in hybrid za podpory dotace z OPŽP. Byla zřízena dobíjecí stanice pro elektrokola u Yesenky. Cyklodoprava je vždy brána v potaz při plánování investičních akcí, každá komunikace je posuzována i z pohledu cyklisty. 

A.	Průběžná obnova technické infrastruktury. OIM Inženýrské sítě, VO-průběžné plnění. Realizuje se projekt EFEKT, na ul. Tyršova bylo instalování LED osvětlení (nízké kelviny, žlutá světla).

B.	Udržení a rozvoj systému centrálního zásobování teplem (CZT).

OIM

Byla provedena obnova rozvodů v kotelně  na ulici Horská a připravuje se výměna teplovodu mezi objekty. Nejvýznamější akce v CZT:  Modernizace hořáků kotlů všech blokových kotelen na vyšší ekologický standard. Snížení emisí CO a NOx. Problematika CZT řešena, 

ovšem nastavení komunikace se společností SATEZA vykazuje rezervy.

3.3.2 Rozvoj technické infrastruktury pro rozvoj rezidenční 

funkce města 

A.	Příprava území pro výstavbu rodinných domů - dopravní a technická infrastruktura (ul. Raisova, ul. Kalvodova).

OIM

Byla zpracována PD pro SP na lokalitu ul. Raisova Na lokalitu ul. Kalvodova se zpracovává zadávací studie. Družstevní bydlení ul. Vrchlického - probíhají přípravné kroky pro možnost realizace záměru. Vše je řešeno v souladu s přípravou 2. změny ÚP města.

A.	Vytváření podmínek pro jímání, využívání a zasakování srážkových vod do půdy.

OIM, OŽP

Zasakování (retence) se řeší v rámci každé investiční akce (parkoviště pod Iposem, sídliště 9. květen, infiltrační deprese s p. Grněm na ul. 28. října, sportovní hala, CSA zelená střecha). Jinak je tato problematika především v kompetenci VAKu, který má zpracovanou studii, 

která se týká především lázní. Problematické jsou zejména přívalové vody po deštích (ul. Rudná, Slunná, louka Fučíkova). Ul. Vrchovištní-záležitost zemědělského družstva, město spíše jako mediátor. Řešení hledá město ve spolupráci s p. Grňem (SILEZIKA). 

B.	Spolupráce v rámci Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. OIM, vedení 

města

Komunikace s městem probíhá. Došlo ke zvýšení počtu zástupců Jeseníku (2 členové) situace se stabilizovala. Řešilo se i přistoupení nového člena- Mikulovice. 

Střednědobá evaluace Strategického plánu města Jeseník

Zhodnocení

3.3.3 Rozvoj vodovodního a kanalizačního systému města

3.3.1 Obnova a rozvoj jednotlivých složek technické 

infrastruktury
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SC 3.1 Podporovat podmínky 

pro kvalitní životní prostředí a 

městskou zeleň 

3.1.1 Obnova a rozvoj městské zeleně 

3.1.2 Rozvoj kvality veřejných prostor a jejich estetické 

hodnoty

3.1.3 Podpora zvyšování retenční schopnosti území 

3.1.4 Ochrana a rozvoj prvků ekologické stability v území

3.1.5 Podpora efektivity odpadového hospodářství 

SC 3.2 Působit na zlepšení 

dopravní dostupnosti města, 

zlepšovat prostupnost města a 

rozvíjet parkovací systém

3.2.1 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury 

3.2.2 Rozvoj dopravy v klidu 

3.2.3 Koordinace jednotlivých investičních akcí 

3.2.4 Spolupráce s obcemi, krajem, státem, provozovateli 

při zajišťování autobusové a vlakové dopravy 

3.2.5 Rozvoj nemotorové dopravy 

SC 3.3 Rozvíjet technickou 

infrastrukturu



A.	Participace veřejnosti v realizaci rozvoje města (z rozpočtu města budou vyčleněny finanční prostředky, o jejichž využití budou moci rozhodnout 

občané města). PR

Participativní rozpočet 2. kolo pro rok 2021.

B.	Revize nástrojů propagace a komunikačních nástrojů mezi městem a organizátory kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí a 

provozovateli zařízení. PR, OSR, OŠKS

Portfolio komunikačních nástrojů se postupně rozšiřuje (vzdelavanijesenicko.cz, jesinfo.cz+ otevření systému událostí Jesenicka - osuj.jesinfo.cz, jeseniky.cz, youtube aj.)    

C.	Rozvoj PR města. PR 2021 zřízeno prac. místo PR pracovníka. Nová platforma Náš jeseník.cz, FB, Instagram, měsíčník Naše město, tiskové konference. Snaha o zlepšení negativního vnímání úřednického stavu veřejností

D.	Využití památek, revitalizace vybraných území města a vytváření nových památek a uměleckých děl ve veřejném prostoru města a jeho okolí ve 

spolupráci s občanskými iniciativami. vedení města, PR

Iniciace prostřednictvím aktivistů s architektem města,  česko-německá kulturní iniciativa ImZentrum v roce 2021.

E.	Podpora a rozvoj místních iniciativ a občanské společnosti. vedení města, PR Ve městě fungují a jsou podporovány (dotace města, prostory, osobní podpora vedení města, propagace...): Rada seniorů, Rada pramenů, podpora spolků a iniciativ. Více viz 1.2.3. C

A.	Prohlubování spolupráce s MAS či obdobnými sdruženími, využití potenciálu dotační podpory, kterou MAS zprostředkovává jak pro město, tak pro 

jeho příspěvkové organizace. vedení města, OSR

Spolupráce s MAS VP průběžně probíhá (účast na PS, pravidelné prověřování dotačních možností MAS apod.) Vznikla nová platforma: Centrum rozvoje Jesenicka (setkávají se zástupci MAS VP, OHK, AOK, J SCR, města Jeseník). SMOJ- řešení rozdělení kompetencí, 1x1/4 

roku setkávání.

B.	Spolupráce s partnerskými městy - realizace aktivit vedoucích ke stanoveným cílům (např. přenos znalostí a zkušeností, návštěva odborníků atd..).

OO

Od vypuknutí pandemie COVID-19 utlumeno. V loňském roce proběhly pouze dvě návštěvy partnerského města Neuburg an der Donau (leden, srpen). S ostatními partnerskými městy (Bojnice, Glucholazy, Nysa, Praha 1) jsme se vloni v rámci tradičních návštěv (pozvání 

na kulturní nebo společenské akce) nesešli. Letos je to obdobné. Do té doby jsme se setkávali pravidelně min. 1x ročně s každým partnerským městem. Hlavní akcí bylo Zahájení lázeňské sezóny v Jeseníku, na kterou jsme zvali zástupce všech partnerských měst. Na těchto 

akcích se vyměňovali zkušenosti v různých oblastech – ochrana životního prostředí, odpady apod.

A.	Rekonstrukce budov v majetku města - IPOS - rekonstrukce objektu včetně řešení celého prostoru, přestěhování a revitalizace prostoru na Tovární.

OIM

Probíhá zpracování PD, poté realizace dle vhodného dotačního titulu.

B.	Aktivity k udržení odpovídajícího technického stavu majetku města a jeho využívání (CZT - blokové kotelny, byty apod.).

OIM

Probíhá průběžná oprava bytového fondu města (ul. Purkyňova, U kasáren, Alkron). 

Investuje se do oprav kotelen, přesto dochází k odpojování občanů od CZT, situace je v řešení. 

C.	Investice do moderního vybavení umožňujícího využití nových a moderních technologií.

 IT=OT

V roce 2021 z důvodu pandemie COVID 19 proběhl nákup nové IT techniky. Obměna IT techniky úřadu (notebooky). VŘ na 25 PC pro rok 2021. Posílení dálkových přístupů zaměstnanců. Bylo vybudováno nové datové centrum, nová serverová infrastruktura. 

D.	Investice do rozvoje fyzického prostředí a vybavenosti příspěvkových organizací města.

OIM

Investice průběžně probíhají. V CSS byla zřízena služba "domov se zvláštním režimem" (alzheimer centrum), bylo částečně opraveno letní divadlo ve Smetanových sadech, revitalizována zahrada ZUŠ na ul. Tyršova a opravena střecha ZUŠ ul. 28. října. Obnovena byla i 

budova MŚ Tyršova. Azylový dům byl částečně opraven za pomoci dotace aj.

4.2.2 Stabilizace finančních zdrojů města A.	Stabilizace finančních zdrojů města včetně zajištění přebytkového provozního hospodaření. FO Aktivitu město i přes výrazný propad daňových příjmů v důsledku pandemie covid-19 do r. 2020 plnilo a byly vytvořeny rezervy na profinancování investičních akci v r. 2021. To platí i pro skutečnost 1. čtvrtletí r. 2021.

A.	Rozvoj „otevřeného úřadu“ pokračováním digitalizace služeb veřejné správy (e-Governmentu). vedení města, 

IT=OT

Postupné zavádění možností el.rezervace, rozšíření o další agendy (matrika), Czech point na úřadě od roku 2008.  

B.	Vzdělávací a informační akce pro pracovníky městského úřadu.

OO vedení města

MěÚ zajišťuje školení BOZP, spisové služby apod.. Zaměstnanci se mohou vzdělávat prostřednictvím on-line školení. Probíhají pravidelné měsíční porady vedení města s vedoucími odborů a oddělení.

C.	Průběžný monitoring a výroční hodnocení pokroku realizace Strategického plánu rozvoje města. OSR Probíhá evaluace SP a příprava nového AP

D.	Zjednodušování úředních procedur a zkracování doby vyřízení požadavků klientů úřadu. vedení města, 

IT=OT

Online rezervace termínu-zkrácení procesu. Možnost předchystání podkladů před návštěvou úřadu.

E.	Zvyšování možností on-line komunikace s úřadem (zejména ve vztahu k ORP). vedení města, 

IT=OT

Viz. 4.3.1. A Portál občana-možnost odeslání dokumentů prostřednictvím datových schránek.

F.	Zřízení odboru/oddělení rozvoje města (zvýšení kapacity pro implementaci projektového a strategického řízení rozvoje města). vedení města Proběhla restrukturalizace a optimalizace strategického řízení. Nově ustanoveno OSR a CR.

G.	Personální posílení oddělení cestovního ruchu (zvýšení kapacity pro řízení rozvojových aktivit v oblasti cestovního ruchu a PR města). vedení města, 

OSR

Stávající pracovní místo PR pracovníka bylo zařazeno pod Odělení organizační-PR pracovník. Cestovní ruch zařazen pod OSRaCR.

H.	Zvýšení významu městského architekta v procesu projektového a strategického řízení rozvoje města. OSR Městský architekt nastoupil v 5/2020. Zařazen pod rozvoj města. V procesu projektového a strategického řízení rozvoje města má etablované místo..

A.	Volba vhodných konceptů a jejich zavádění do praxe. vedení města, 

IT= OT, OSR

Zaveden elektronický nástroj na projektové řízení  Office 365 - Teams. Je využíván méně, než se předpokládalo (zřejmě z důvodu personálních změn, pandemie COVID 19). 

B.	Implementace konceptů Smart City a e-Governmentu. vedení města, 

IT= OT, OSR

Vytvořen Manuál implementace Smart Česko do podmínek města Jeseník v 10/2019. Snaha o elektronizaci veřejné správy-neúspěšná žádost v rámci OPZ- ESF. Vytvořen projekt komunitní energetiky Jeseník. Oblast telemedicíny a péče (e-Health). Podpora Smart 

projektů: Gymnázium (roboti), Střední průmyslová škola (nový studijní obor Informační technologie a nové učebny pro robotiku, drony, RC modely), Oscar senior pro péči o seniory.

A.	Podpora kvalitního řízení  a organizace TSJ s důrazem na práci pro město a kvalitní využití městských služeb pod správou TSJ pro občany a návštěvníky 

města (údržba města, městské koupaliště, wellness, sportovní hala…). OIM

Spolupráce probíhá, mandátní smlouva je plněna. Na TS byla zřízena nová pozice správce sportovišť, který dělá i PR veškerých sportovišť.

B.	Podpora činnosti MKZ a podpora spolupráce MKZ s organizátory kulturních akcí ve městě a v regionu včetně sousedních měst a obcí v Polsku pro 

zvýšení šíře a kvality kulturních akcí. OŠKS, OSR

Spolupráce MKZ s organizátory kulturních akcí ve městě a v regionu probíhá. Účastníci však popisují rezervy v systému a možnosti zvýšení efektivity spolupráce.

Střednědobá evaluace Strategického plánu města Jeseník 

Specifický cíl  Opatření
Aktivity Garant Zhodnocení

4.3.2 Rozvoj a implementace SMART přístupů při řízení 

města a úřadu
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SC 4.1 Posilovat spolupráci a 

komunikaci města s občany a 

místními iniciativami včetně 

místní a mezinárodní spolupráce 

4.1.1 Vytvoření podmínek pro spolupráci města s občany, 

místními iniciativami a občanskou společností, jako 

partnery pro plánování a realizaci rozvoje města

4.1.2 Rozvoj spolupráce s jinými obcemi v rámci České 

republiky a mezinárodní spolupráce 

SC 4.2 Dodržovat stabilní 

finanční zdroje města a efektivní 

nakládání s majetkem

4.2.1 Vyhodnocování technického stavu a potřebnosti 

majetku města 

SC 4.3 Zvyšovat kvalitu výkonu 

veřejné správy úřadu i 

městských organizací

4.3.1 Implementace projektového a strategického řízení

4.3.3 Zvýšení kvality výkonu městských organizací


