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II. AKČNÍ PLÁN PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY  

II.1 Metodická východiska  

Akční plán (AP) se obvykle pořizuje  jako součást strategie. Jde o nástroj, pomocí kterého se 
realizuje strategický plán. Nejedná se však o dokument strategické povahy, ale povahy 
operativní. V ideálním případě jde o dvouletý plán, který se zpracovává klouzavě, vždy 
s přesahem jednoho roku (např. 2013-2014, 2014-2015, atd…). V zásadě jde o množinu 
projektů vybranou z celkového zásobníků projektů města, která se vyznačuje tím, že projekty 
v ní obsažené jsou v daném období prioritně určeny k realizaci. V tomto kontextu je zřejmé, 
že AP by měl každoročně být k dispozici před sestavením rozpočtu města na následující rok. 
Z povahy věci vyplývá, že projekty zařazené do akčního plánu by měly být: 

� V souladu s celkovou strategií a její vizí 

� Politicky konsensuální 

� Zdrojově zajištěné 

� Srozumitelně identifikované 

� Technicky proveditelné 

� Ekonomicky zdůvodněné 

 

Dosáhnout požadovaného mixu kvalit u množiny projektů pro zařazení do akčního plánu 
není jednoduché. Někdy je za dané situace sestavení AP nemožné z důvodů, spočívajících 
ve stávajícím způsobu projektového řízení, stávajícím způsobu řízení investičního procesu 
města a stávající legislativy (oblast finanční kontroly a zadávání veřejných zakázek). Pokud 
město a jeho rozvojoví partneři nejsou schopni identifikovat projekty mající vztah k 
strategické vizi a jejímu naplňování, může se stát, že AP nelze sestavit. V případě 
Strategického plánu Kroměříže, který je dokončován  k 31.7.2013 hraje roli rovněž časové 
hledisko (malý prostor pro žádoucí a účinnou interakci strategie-rozpočet). 

Metodickým východikem/podkladem pro zpracování v tomto svazku předkládaného Akčního 
plánu pro investiční projekty (APIP) města Kroměříže je vlastní strategický plán, kde je 
formulována vize, její priority a kde je představena dekompozice priorit až do úrovně opatření. 
Vize strategie v sevřenné podobě naznačuje směr a prioroity rozvoje města a pro usnadnění 
práce s akčním plánem ji uvádíme v celém rozsahu včetně grafického schématu její 
dekompozice: 
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Vize rozvoje m ěsta Krom ěříže 

 

Kroměříž kombinuje výhody dobře dostupného města střední velikosti, ve kterém jsou 
všichni a vše blízko všemu a všem, a malebného města s mimořádným rozvojovým 
potenciálem, daným kulturně-historickým dědictvím, uznávaným a oceňovaným celosvětově. 
Tahouny nabídky, které ostatní města musí nákladně  budovat, jsou v  Kroměříži 
samozřejmé jako vzduch. Jejich přítomnost ve městě ale sama o sobě nezajistí jeho žádoucí 
rozvoj. S kulturně-historickým dědictvím bude město kreativně pracovat při akcentu na 
dosahování kvalit místa, přitažlivého pro kvalitní život jeho obyvatelů. Jinak definitivně ztratí 
dnešní mladou a ve městě vzdělanou generaci, budoucí elity města a z města se může stát 
skanzen. 

Město chce dále zkvalitňovat image sídelního města střední velikosti, jehož magnety jsou 
známé a vyhledávané mezinárodně a přitom poskytuje rezidenční zázemí vysoké funkční 
kvality. Ekonomické prostředí města bude v horizontu strategie formováno dvěma základními 
pilíři: podporou rozvoje příjezdového cestovního ruchu a akcentem na atrakci, účinnou 
podporu a udržitelné působení segmentu malých a středních podnikatelů ve městě a ve 
firmách zde působících.   

Město ve spolupráci s rozvojovou komunitou a vlastníky nejvýznamnějších památek 
v horizontu strategie významně zvýší návštěvnost hlavních atraktivit města, což povede 
k prodloužení průměrné délky pobytu ve městě, k čemuž využije jak prvky kulturních tradic, 
tak prvky živé kultury v ulicích a připraví doprovodné programy a produkty v cestovním ruchu. 
Tím město probudí a ulice oživí.  Základní podmínkou pro rozvoj tohoto potenciálu je 
vytvoření organizační platformy, která bude reprezentovat a koordinovat hlavní aktéry 
v cestovním ruchu a převezme garanci profilace města Kroměříže jako moderní destinace 
cestovního ruchu.  

Očekávaný rozvoj cestovního ruchu bude iniciátorem ekonomického růstu malého a 
středního podnikání. Město Kroměříž disponuje růstovým potenciálem založeným na 
synergiích mezi odvětvími. Zvýšení atraktivity turistické destinace povede k růstu návazných 
sektorů ekonomiky. To přinese více práce pro místní v  pohostinství, ubytování, dopravě i 
maloobchodu a v mnoha dalších, na turisty i rezidenty orientovaných službách. Přitom bude 
nutné posilovat diverzitu podnikatelského sektoru ve městě tak, aby ekonomika a nabídka 
práce neměla příliš sezónní charakter a nebyla příliš zranitelná výkyvy v jednom odvětví. 
Město stojí o vytvoření prostředí příznivého pro malé a střední podnikání obecně tak, aby 
vznikala nová místa a ve městě vznikaly nové ekonomické subjekty i v sektorech, které 
nejsou na cestovní ruch bezprostředně navázané. 

Při dosahováních strategických cílů město stojí o podporu svých obyvatel. Lidé sice vnímají 
„své“ kulturní památky jako to nejcennější, co město může nabídnout, ale jejich obecná 
preference směřuje k intervencím posilujícím ekonomické prostředí a zvyšujícím kvalitu 
městského prostředí. Odlišnost preferencí má někdy charakter nedorozumění a bez dalšího 
by se mohla stát rozvojovou brzdou. Město sdělí lidem, že stojí o širší shodu na vizi 
budoucího rozvoje a jeho dvou pilířích. Lidem vysvětlí, že co je dobré pro město, bude dobré 
i pro jeho obyvatele a požádá je o trpělivost, spolupráci a dlouhodobou podporu.  
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II.2 Schéma dekompozice strategické vize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3 Věcná východiska 

 

Věcným východiskem/podkladem pro zpracování APIP je primární sběr a evidence projektů. 
Ten by měl být zpracován takovým způsobem, který bude umožňovat dotčeným orgánům 
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města (garantům opatření) průběžně aktualizovat a rozšiřovat jejich záznamy o chystaných 
projektech. Je nutné, aby manažer strategie (pověřený odbor) s dostatečným předstihem 
(cca srpen až září před začátkem nového období) adresoval garantům jednotlivých opatření 
a dalším zainteresovaným subjektům explicitní výzvu na doplnění zásobníku projektů.  

Významným krokem pro zpracování AP je strategické rozhodnutí řídícího subjektu strategie 
o podobě implementace Strategie v následujícím dvouletém období. Toto rozhodnutí 
zahrnuje zejména rozhodnutí o podobě hodnotících kritérií pro zařazování projektů z 
primární databáze sebraných projektů do následujícího AP.  

V tomto smyslu by měl řídící subjekt strategie rozhodnout zejména, zda bude preferovat, aby 
v následujícím období byl implementován spíše menší počet projektů většího rozsahu, nebo 
naopak – větší počet malých projektů (případně zda toto kritérium nehodlá při hodnocení 
projektů zohlednit).  

 

II.4 Metodika hierarchizace projekt ů v akčním 
plánu 2013-14 

Instituce veřejného i soukromého sektoru působí za situace, že existuje více potřeb než 
zdrojů. Proto, jako v každé koncepci či politice, i ve Stragickém plánu města Kroměříže je 
nutná hierachizace projektů zařazených do akčního plánu. Projekty v zásobníku budou 
roztříděny do struktury strategického skeletu, tedy rozřazeny do jednotlivých opatření 
Strategie. Následně budou obodovány dle schválených kritérií a na tomto základě seřazeny. 
Vzniklé pořadí lze považovat za jistou hierarchizaci, kterou by měl zohlednit proces 
investičního rozhodování a rozpočtování. Pro první AP budou přitom aplikována následující 
kritéria: 

� Připravenost projektu k realizaci – eliminační kritérium, do AP budou zařazeny pouze 
ty projekty, u nichž je možné předpokládat fyzickou realizaci v horizontu cca 1 – 2 let. 
Prakticky to tedy například znamená, že u investičních projektů musí mít projekty 
k tomu, aby byly zařazeny do AP, vydáno minimálně územní rozhodnutí. 

� Příspěvek projektu k naplňování strategické vize – dle posouzení konzultanta, váha 
50 %, škála velmi nízký – nízký – vysoký – velmi vysoký. 

� Finanční náročnost projektu – s preferencí projektů menšího rozsahu (zejména 
s ohledem na zkrácený čas pro implementaci), váha 20 %, škála velmi nízká - nízká –
vysoká – velmi vysoká. 

� Strategický význam opatření, do nějž je projekt zařazen (dle hodnocení pracovních 
skupin), váha 30 %, škála velmi nízký –nizký  – vysoký – velmi vysoký. 

Projekty budou následně v tomto pořadí zařazovány do akčního plánu, a to až do dosažení 
jeho schváleného finančního rámce. V případě, že je očekáváno vícezdrojové financování 
projektu (zejména platí u projektů, které očekávají spolufinancování ze strukturálních fondů 
EU) vstupuje projekt do AP pouze částí svého spolufinancování ze strany města (jinými slovy, 
z finančního rámce projekt „ukrojí“ pouze část rozpočtu spolufinancovanou z prostředků 
města, nikoliv celkový finanční objem). 

 



 

 

 

Město Kroměříž  I  www.mesto-kromeriz.cz  7 

Projekt „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

II.5 Doporu čení pro ak ční plány po r. 2014 

Při zpracování následujících Akčních plánů pro období po r. 2014 navrhujeme zachovat 
obdobnou hodnotící škálu. Kritérium strategického významu opatření by ovšem mělo být 
nahrazeno kritériem potřebnosti implementace daného opatření získaným z výročních zpráv 
o implementaci strategie a/nebo z evaluačních zpráv (tímto způsobem by tedy mělo dojít ke 
zpětné reflexi poznatků o implementaci strategie v následujícím AP). Váha daného kritéria by 
měla být odpovídajícím způsobem navýšena, a to na úkor kritéria „Příspěvek projektu 
k naplňování strategické vize“. 

Při sestavování následujících AP je rovněž nutné mít na paměti, že především projekty 
většího rozsahu svou implementací často překračují horizont jednoho AP. Nejvyšší prioritu 
pro zařazení do následujícího AP mají proto neukončené projekty z předchozího AP (a to 
výší svých rozpočtů, resp. spoluúčasti města, která má být v období připravovaného AP 
profinancována). 

Pro zajištění maximální synergie aktivit všech subjektů v rozvoji města by AP měl zahrnovat 
také projekty, na nichž město nemá finanční spoluúčast. Takové opatření umožní pozorovat 
rozvojové aktivity pro následující období v jejich plné šíři a zabrání potenciálním duplicitám, 
tedy implementaci projektů obdobného zaměření ze strany veřejných i soukromých subjektů. 
K tomuto účelu by proto měla být součástí AP oddělená kapitola předkládající přehled 
projektů, které budou v následujícím období realizovány bez finanční spoluúčasti města. Aby 
toho bylo dosaženo, je nutné zahrnout maximální šíři subjektů do procesu aktualizace 
zásobníku projektů. 

 

II.6 Investi ční projekty 

Mezi investiční projekty řadíme konkrétní rozvojové aktivity, které souvisí s pořizováním 
hmotného investičního majetku města (např. stavby, pořizování techniky), nebo pro 
investiční výstavbu vytváří podmínky či jinak s ní korelují (např. plánování, studie, projekty, 
informační systémy). Někdy se také pro investiční projekty používá označení “tvrdé projekty”. 

Na základě rozpočtového výhledu města a zkušeností s investičními a neinvestičními výdaji 
předchozích období byl stanoven finanční rámec pro APIP ve výši max. 56 mil. Kč1. APIP má 
tři  hlavní tabulky, tzv. projekty v realizaci  (kap II.7) samotný akční plán  projekt ů 
určených k realizaci (kap II.8)  a seznam  náhradních projekt ů (kap II.9).  

Projekty byly seřazeny na základě multikriteriálního hodnocení. Prvním kritériem byla 
připravenost projektu k realizaci. Toto kritérium má eliminační charakter – do dalšího 
hodnocení byly zařazeny pouze ty projekty, u nichž je možné předpokládat jejich zahájení 
v horizontu jednoho roku. Dalšími kritérii jsou příspěvek projektu k naplňování strategické 
vize s váhou 50 % při hodnocení, strategický význam opatření do nějž je projekt zařazen dle 
hodnocení pracovních skupin s váhou 30 % a finanční náročnost projektu s váhou 20 % - 
zvýhodněny byly přitom menší projekty.  

                                                
1 Limit pro projekty v realizaci a projekty plánované 
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Do APIP byly projekty zařazovány v pořadí daném hodnocením, a to až do dosažení daného 
finančního limitu. V případě, že projekt je spolufinancován ze zdrojů mimo rozpočet města, 
byla do celkového finančního limitu pro APIP započítána pouze výše spolufinancování 
z rozpočtu města Kroměříže, resp. její odhad.  

V případě, že projekt očekává spolufinancování ze strany strukturálních fondů EU, ovšem 
ještě nemá schválený dotační projekt ze strany příslušeného řídícího orgánu, byla výše 
spolufinancování města stanovena paušálně na 25 % (není totiž prozatím zřejmé, jaká bude 
výše vlastního spolufinancování projektů v následujícím programovém období).  

V případě, že doba realizace projektu překračuje implementaci APIP (tedy pokračuje po roku 
2014, byla do celkového finančního limitu zahrnuta pouze poměrná část nákladů, 
odpovídající podílu doby realizace projektu v letech 2013 – 2014 (tedy v případě, že byla 
realizace projektu odhadována kupříkladu na období 2014 – 2015, byla do APIP započítána 
pouze polovina nákladů). V takovém případě jsou celkové náklady projektu za celé období 
jeho realizace vždy uvedeny v odpovídajícím sloupci tabulky. Pokud byla finanční náročnost 
projektu následujícího v pořadí daném hodnocením vyšší než zbývající prostředky, byl tento 
projekt přeřazen mezi náhradní projekty. 

Projekty, které skončily mimo takto vytvořený seznam projektů určených k realizaci jsou 
určeny jako náhradní projekty k implementaci v případě, že nedojde k implementaci 
některého z projektu APIP. 

Ostatní projekty jsou zahrnuty do zásobníku projektových nám ětů (kap II.11). Ten je nutné 
průběžně aktualizovat, zejména potom před zpracováním nového (resp. nových) APIP. 

Může se stát, že některým z rozvojových partnerů města bude identifikován projekt, který 
nevyžaduje žádné spolufinancování ze strany rozpočtu města Kroměříže. Tyto projekty jsou 
uvedeny ve speciální sekci  (kap II.10) tak, aby je bylo možné vzít v úvahu při zpracovávání 
projektů města Kroměříže a nedocházelo tak ke zdvojování projektů co se týče jejich funkcí.  

Zadávání tohoto typu projektů do příslušných zásobníků akčního plánu závisí na  vzájemné a 
koordiované aktivitě města a potenciálních nositelů projektů.  
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II.7 Akční plán pro investi ční projekty – projekty v realizaci 

Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný obsah projektu Nositel projektu 
Odhad nákladů 

– celkem 
(mil.Kč) 

Předpokládané 
cizí finanční 

zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříže 

(mil.Kč) 

2.3 
MŠ Mánesova - zateplení pláště 
budovy, včetně provedení sedlové 
střechy 

MŠ Mánesova - zateplení pláště 
budovy, včetně provedení sedlové 
střechy. 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje města 2,46 - 2,46 

x 
Revitalizace oken budovy radnice - 
druhá etapa 

Jedná se o Revitalizaci oken budovy 
radnice II. etapa. 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje města 

1,75 - 1,75 

CELKEM Akční plán   4,21  4,21 
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II.8 Akční plán pro investi ční projekty – projekty ur čené k realizaci 

Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný obsah projektu Nositel projektu 

Odhad 
nákladů – 

celkem 
(mil.Kč) 

Odhad 
nákladů – 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

Předpokláda
né cizí 

finanční 
zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříže 

(mil.Kč) 

3.1 

Informační systém v Kroměříži, 
městě památek UNESCO 

Ve městě Kroměříži byl již částečně 
řešen informační systém, který však 
řešil pouze nejvýznamnější památky 
ve městě (tzv. trasa UNESCO). Cílem je 
udržet návštěvníka ve městě co 
nejdéle a ukázat mu i jiné zajímavosti 
než jen nejznámější historické 
památky.Informační systém by tak 
naváděl návštěvníky i na jiné turistické 
cíle, které by mohly být spojeny v 
nejrůznější tematické trasy.  

MěÚ Kroměříž,  
odbor rozvoje 
města 

5,30 5,30 SF EU 1,33 

1.1 

Přechod pro chodce z ul. 
Jiráskova do ul. Mánesova – 
Kroměříž 

Zřízení přechodu pro chodce z ul. 
Jiráskova do ul. Mánesova. Cena je 
zpracována dle cenové úrovně před 
rokem 2009 a bude aktualizována do 
konce roku 2013. Akce bude zahrnuta 
v rámci dopravního generalu, který 
bude zadán v průběhu roku 2013. 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 0,52 0,52 - 0,52 

1.1 

Generel dopravy Pro vyřešení motorové i bezmotorové 
dopravy ve městě i v místních částech 
včetně II. mostu přemostění Moravy, 
parkování na sídlištích v souvislosti s 
vazbou na zamýšlený obchvat města. 

MěÚ Kroměříž – 
stavební odbor 
(oddělení 
územního 
plánování) – 
architektka 
města, 
koordinace 

1,10 0,50 - 1,10 
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Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný obsah projektu Nositel projektu 

Odhad 
nákladů – 

celkem 
(mil.Kč) 

Odhad 
nákladů – 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

Předpokláda
né cizí 

finanční 
zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříže 

(mil.Kč) 

odbor rozvoje 
města 

1.7 

Otevřené město Cílem mikroprojektu je vytvořit 
aplikační rozhraní / datový sklad nad 
již existujícími informacemi / daty a 
tyto zpřístupnit občanům k volnému 
užití. Data jsou uložena převážně ve 
vnitřních IS města nebo jím zřízených 
organizacích. Smyslem projektu je 
vytvořit „obecný“ model pro 
prezentaci existujících i v budoucnu 
vzniklých informací.  

Město Kroměříž 
– odbor 
informačních 
technologií 

 0,50 0,50 - 0,50 

3.1 

Starý pivovar – expozice Karla 
Kryla 

Cílem projektu je vytvořit pro 
návštěvníky města Kroměříže novou 
atraktivitu, která by je nejen podnítila 
setrvat ve městě déle, ale i přilákala 
nové turisty. 
 
Jedná se o rekonstrukci části budovy 
Starého pivovaru  v historickém 
centru města Kroměříže. V rámci 
rekonstrukce dojde k vybudování 
expozice moderních dějin zaměřené 
na osobnost Karla Kryla (místního 
rodáka) v souvislostech doby a 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

10,40
2
 

 
7,60 SF EU 1,39 

                                                
2 Celková cena projektu je 10,4 mil. Kč a podílu města cca 1,9 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že projekt bude realizován cca od září 2013 do června 2015, byla do AP započítána 
pouze poměrná část nákladů projektu, odpovídající poměru doby realizace projektu, která spadá do období 2013 – 2014 (tj. 0,73) 
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Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný obsah projektu Nositel projektu 

Odhad 
nákladů – 

celkem 
(mil.Kč) 

Odhad 
nákladů – 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

Předpokláda
né cizí 

finanční 
zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříže 

(mil.Kč) 

prostoru. Bude zde vybudován rovněž 
víceúčelový výstavní a přednáškový 
prostor společně s klidovou zónou. 

3.1 

Úprava nástupní plochy před 
Květnou zahradou 

Realizací projektu dojde k úpravě 
parkovací plochy pro automobilovou 
dopravu, vybudování zálivu pro 
dálkovou autobusovou dopravu, ke 
zlepšení bezpečnosti chodců 
vybudováním přechodu pro chodce, 
rekonstrukci chodníků vedoucích ke 
Květné zahradě a vybudování zázemí 
pro turisty (lavičky, stojany na kola, 
odpadkové koše aj.) včetně 
informačního kiosku. 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

10,00
3
 7,30 SF EU 1,83 

2.1 

Oprava opěrně zdi  na středisku 
volného času 

Jedná se o opravu opěrné zdi na 
středisku volného času v Kroměříži. 

 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

1,10 1,10 - 1,10 

1.4 

Kotojedy - protierozní a 
protipovodňová opatření 

 

Vazba na akci ŘSZK - dešťová 
kanalizace a rekonstrukce průtahu 
silnice II/367 v m. č. Kotojedy.  

 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

20,00
4
 20,00 

Ředitelství 
silnic 

Zlínského 
kraje 

3,73 

                                                
3 Viz předchozí poznámka pod čarou. Celkové náklady projektu činí 10 mil. Kč a očekávaná spoluúčast města cca 2,5 mil. Kč. Doba realizace je září 2013 – 
červen 2015, náklady projektu v období 2013 – 2014 jsou proto odhadovány ve výši 0,73 násobku celkových nákladů. 

4 Jde o velmi hrubý odhad celkových nákladů projektů, podíl Města Kroměříže na projektu činí 3,73 mil. Kč. 
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Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný obsah projektu Nositel projektu 

Odhad 
nákladů – 

celkem 
(mil.Kč) 

Odhad 
nákladů – 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

Předpokláda
né cizí 

finanční 
zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříže 

(mil.Kč) 

1.3 

IPRM - Revitalizace veřejných 
ploch - zbývající veřejné plochy 

Zbývající veřejné plochy - Bělidla, mezi 
ul. Spáčilova a náb. Moravy 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

8,00 8,00 SF EU 1,2 

2.2 

Řešení nové veřejné plochy v 
Podzámecké zahradě 

Na prostranství, které bude uvolněno 
rekonstrukcí zahradnictví  a v 
navazujícím prostoru  vznikne 
pobytová louka, která bude sloužit 
návštěvníkům zahrady k aktivnímu 
odpočinku a v turistické sezóně zde 
budou realizovány kulturní akce, kde 
bude možné využít specifické 
prostředí historické zahrady.  

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 
2,50 2,50 SF EU 0,625 

1.3 

Revitalizace sídliště Slovan II – 
IPRM 

Cílem projektu je zkvalitnit bydlení 
obyvatelům bytových domů, a to 
prostřednictvím komplexní 
revitalizace prostor vybraných 
vnitrobloků a rekonstrukcí 
poškozených komunikací.  
Revitalizace bude zahrnovat 
rekonstrukci chodníků, úpravu ploch 
pro parkování osobních aut a pro 
kontejnerová stání, rekonstrukci hřišť, 
doplnění a obnovu městského 
mobiliáře a sušáků na prádlo, ošetření 
stávající a výsadbu nové zeleně 
(stromů, keřů, trvalek a trávníku). 
Stavba přispěje ke zvýšení 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

18,30 18,30 SF EU 2,75 
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Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný obsah projektu Nositel projektu 

Odhad 
nákladů – 

celkem 
(mil.Kč) 

Odhad 
nákladů – 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

Předpokláda
né cizí 

finanční 
zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříže 

(mil.Kč) 

bezpečnosti, úrovně kvality bydlení a 
také bezbariérovosti komunikací.  

1.3 

Revitalizace Slovanského náměstí 
v Kroměříži 

Projekt reaguje na potřebu postupné 
revitalizace zelených ploch v centru 
města, které jsou v nevyhovujícím 
stavu. Slovanské náměstí je ve velmi 
špatném technickém stavu a 
nenaplňuje primární funkci tohoto 
veřejného prostoru, která je dána 
především v možnosti odpočinku a 
relaxace.  

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 
16,25 16,25 SF EU 2,44 

1.1 

Kruhový objezd na náměstí Míru Kruhový objezd na náměstí Míru. Akce 
bude zahrnuta v rámci dopravního 
generalu, který bude zadán  v 
průběhu roku 2013. 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

0,75 0,75 - 0,75 

1.4 

Zakládání a rekonstrukce uličních 
stromořadí ve městě Kroměříži 

V rámci projektu dojde k vykácení již 
nevyhovujících dřevin, ošetření 
stávajících dřevin, vysázení nových 
dřevin a obnově trávníku v místě 
výsadby. Hlavním cílem projektu je 
založit a zrekonstruovat uliční 
stromořadí ve městě Kroměříži a 
zajistit zlepšení životního prostředí 
pro obyvatele města a zlepšit celkový 
vzhled a atraktivitu města Kroměříže. 

MěÚ Kroměříž - 
odbor služeb  

4,90 4,90 SF EU 1,23 

2.1 
Vybavení herními prvky a 
atrakcemi pro děti na koupališti 

Vybavení herními prvky a atrakcemi 
pro děti na koupališti Bajda.  

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 

1,50 1,50 - 1,50 
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Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný obsah projektu Nositel projektu 

Odhad 
nákladů – 

celkem 
(mil.Kč) 

Odhad 
nákladů – 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

Předpokláda
né cizí 

finanční 
zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříže 

(mil.Kč) 

Bajda. města 

 

2.1 

Rekonstrukce kotelny kina 
Nadsklepí 

 MěÚ Kroměříž – 
odbor školství 

 

1,80 1,80 SF EU 0,45 

1.1 

Kroměříž - rekonstrukce ul. 
Dolnozahradské 

Jedná se o rekonstrukci místní 
komunikace  ul. Dolnozahradské. Cena 
je zpracována dle cenové úrovně před 
rokem 2004 a bude aktualizována do 
konce roku 2013. Akce bude zahrnuta 
v rámci dopravního generalu, který 
bude zadán v průběhu roku 2013. 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 3,25 3,25 - 3,25 

2.1 

Rekonstrukce střechy nad 
společenským sálem – Dům 
kultury v Kroměříži 

 MěÚ Kroměříž – 
odbor školství 

 

7,90 7,90 SF EU 1,975 

2.3 

MŠ Mánesova - úprava 
venkovních prostor, hřiště a 
chodníků 

Mateřská škola Mánesova - jedná se o 
úpravu venkovních prostor, hřiště a 
chodníků. 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

0,90 0,90 - 0,9 

1.1 

Kroměříž dešťová kanalizace a 
rekonstrukce průtahu silnice 
II/367 v m. č. Kotojedy. 

 

 

Jedná se o dešťovou kanalizaci a 
rekonstrukci průtahu silnice II/367 v 
m. č. Kotojedy. Projekt má návaznost 
na Kotojedy - protierozní a 
protipovodňová opatření 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 
25,50

5
 8,50 ŘSZK 2,13 

                                                
5 Projekt plánován na období 2014 – 2016. Do aktuálního AP je tedy započítána pouze třetina nákladů projektu (celková výše nákladů činí 25,5 mil. Kč). 
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Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný obsah projektu Nositel projektu 

Odhad 
nákladů – 

celkem 
(mil.Kč) 

Odhad 
nákladů – 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

Předpokláda
né cizí 

finanční 
zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříže 

(mil.Kč) 

Cena je zpracována dle cenové úrovně 
před rokem 2005 a bude 
aktualizována do konce roku 2013. 
Akce bude zahrnuta v rámci 
dopravního generalu, který bude 
zadán v průběhu roku 2013. 

1.4 

Rekultivace skládky Lutopecny Obsahem projektu je rekultivace 
skládky Lutopecny, která se nachází 
na Kroměřížsku. V rámci rekultivace 
dojde ke snížení plochy skládky. 
Provedením rekultivace skládky se 
výrazně sníží riziko ohrožení životního 
prostředí, dojede k minimalizaci 
kontaminace podzemních a 
povrchových vod, sníží se plocha 
skládky a provede se začlenění 
skládky do okolního prostředí se 
zvýšením biodiverzity lokality. Skládka 
bude po obvodě odvodněna příkopy 
do zemníku a Popovického potoka. 
Upravený a rekultivovaný povrch 
bude zatravněn a osázen stromy a 
keři. Po ukončení rekultivace bude 
územní sloužit jako lesopark s funkcí 
biocentra. 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

88,20
6
 70,00 SF EU 6,96 

                                                
6 Projekt v celkové výši 88,2 mil. Kč je realizován od února 2013 do června 2015. Do období tohoto AP proto spadá poměrná část nákladů ve výši 70 mil. Kč. Spoluúčast města 
Kroměříže na projektu jako cleku je cca 8,81 mil. Kč, s ohledem na dobu realizace spadá do AP poměrná část ve výči 6,96 mil. Kč. 
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Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný obsah projektu Nositel projektu 

Odhad 
nákladů – 

celkem 
(mil.Kč) 

Odhad 
nákladů – 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

Předpokláda
né cizí 

finanční 
zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříže 

(mil.Kč) 

X 
Okna Horní Bečva Výměna oken, oprava vnějšího pláště 

budovy chaty - izolace proti vodě, 
nátěry. 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

1,00 1,00 - 1,00 

2.3 
Rekonstrukce kotelny v ZŠ 
Zeyerova 

Rekonstrukce kotelny v ŽŠ Zeyerova – 
odpojení od dálkového zásobování 
teplem 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

3,50 1,75 - 1,75 

X 
Odvlhčení suterénu v objektu č. 
p. 3191 v sídle stavebního úřadu 

Odvlhčení suterénu na stavebním 
úřadě. Bude se zde muset navrhnout 
více možností řešení. 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

0,30 0,30 - 0,30 

1.3 

Modernizace výtahů a 
protipožární opatření bytového 
domu Nitranská 4091-92, 
Kroměříž 

Cílem tohoto projektu je 
rekonstruovat bytový dům Nitranská 
4091 - 92 s 58 bytovými jednotkami, a 
to v rámci opatření 2.1 Integrovaného 
plánu rozvoje města Kroměříže. 
Projekt zahrnuje modernizaci 2 
osobních výtahů, stavební úpravy 
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti 
obyvatel v případě vypuknutí požáru a 
modernizaci vstupních dveří.  

 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

3,90 2,60 SF EU 1,68 

1.1 

Studie návrhové strategie 
rozvoje dopravy v klidu 

 

 

Vyhodnocení území pro rozvoj pěší a 
cyklistické dopravy a vyhledání 
možnosti budování in-line stezek v 
návaznosti na propojení města s 
příměstskými rekreačními plochami. 
Projekt má vazbu na generel dopravy. 

 

Město Kroměříž -
architektka 
města a odbor 
rozvoje města 

 

0,20 0,20 - 0,20 
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Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný obsah projektu Nositel projektu 

Odhad 
nákladů – 

celkem 
(mil.Kč) 

Odhad 
nákladů – 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

Předpokláda
né cizí 

finanční 
zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříže 

(mil.Kč) 

1.1 

Studie urbanisticko-dopravního 
řešení města KM 

 

 

Urbanisticko-dopravní studie  návrhu 
základního dopravního systému, který 
by odlehčil motorové dopravě z 
centra města a vytvořil podmínky pro 
pěší a cyklistický provoz. . Projekt má 
vazbu na generel dopravy 

 

Město Kroměříž -
architektka 
města a odbor 
rozvoje města 

 

0,60 0,60 - 0,60 

1.3 

Studie veřejného prostranství 
Riegrova a Masarykova nám. 

Architektonická studie regenerace VP 
Riegrova a Masarykova  náměstí- 
řešení dopravy, parkování, veřejné 
zeleně a  městského mobiliáře na 
základě studentských parcí 

 

Město Kroměříž-
architektka 
města 

 
0,20 0,20 - 0,20 

1.3 

Architektonicko-urbanistická 
studie veřejných prostranství 
Vejvanovského a Komenského 
nám 

Architektonická studie regenerace VP 
Vejvanovského a  Komenského nám. - 
řešení dopravy, parkování, veřejné 
zeleně, městského mobiliáře na 
základě studentských parcí 

 

Město Kroměříž - 
architektka 
města 

 
0,20 0,20 - 0,20 

1.1 

Na kole přes pole Zmapovat, umožnit a propagovat 
alternativní cyklistické trasy po 
polních cestách v okolí Kroměříže. 

Kroměřížan.cz 
o.s. 

Koordinátor za 
město MěÚ – 
odbor rozvoje 

0,75 0,75 
Místní akční 

skupiny, 
APOK

7
 

0,38 

                                                
7 Finanční spoluúčast cizích zdorjů odhadována na výši 50 % 
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Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný obsah projektu Nositel projektu 

Odhad 
nákladů – 

celkem 
(mil.Kč) 

Odhad 
nákladů – 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

Předpokláda
né cizí 

finanční 
zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříže 

(mil.Kč) 

města 

1.3 

Regenerace veřejného 
prostranství na Velkém náměstí 

Úprava parkování, pěších zón, 
odpočinkových ploch a  vybavení 
městským mobiliářem tak, aby toto 
náměstí ožilo, aby sloužilo lidem k 
setkávání, odpočinku  

Město Kroměříž -
architektka 
města a odbor 
rozvoje města 

 

2,00 2,00 
Strukturální 

fondy EU 
0,50 

4.4 

Pilotní projekt: Služby pro rodiny 
s dětmi a dospělými osobami se 
středním a těžkým postižením 

 

 

Záměrem je podpořit rodiny, které 
pečují o své blízké s handicapem. 
Jedná se zejména o skupinu dětí a 
mladých dospělých, kteří se 
neobejdou bez podpory. Po 
absolvování povinné školní docházky 
nemají rodiče tyto děti, kam umístit 
po dobu, kdy jsou v zaměstnání nebo 
si jen potřebují obstarat své 
záležitosti. 

Pečovatelská 
služba Kroměříž, 
o.p.s. 

 

Koordinátor za 
město: MěÚ 
odbor školství 
(pdbor útvaru 
tajemníka) 

? ? 
Vlastní 
zdroje 

0,30 

1.3 

Regenerace veřejných 
prostranství  panelových sídlišť 
Zachar  a Slovan 

 

 

Úprava parkování, pěších zón, 
odpočinkových ploch a  vybavení 
městským mobiliářem na místech, kde 
ještě neproběhla regenerace  ve třech 
etapách rozdělených na roky 2014-
2016 

 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje  

18,00
8
 6,00 

Ministerstvo 
pro místní 

rozvoj 
2,00 

1.1 
Oprava povrchu komunikace na 
ul. Třasoňova – Kroměříž 

Oprava povrchu komunikace na ul. 
Třasoňova. Cena byla zpracována dle 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 

1,15 1,15 - 1,15 

                                                
8 Celkové náklady projektu činí 18 mil. Kč, spoluúčast města je ve výši 6 mil. Kč. Realizace v letech 2014 – 2016, do AP 2013 – 2014 tak je započítána třetina nákladů. 
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Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný obsah projektu Nositel projektu 

Odhad 
nákladů – 

celkem 
(mil.Kč) 

Odhad 
nákladů – 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

Předpokláda
né cizí 

finanční 
zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříže 

(mil.Kč) 

cenové úrovně před rokem 2009 a 
bude aktualizována do konce roku 
2013. Akce bude zahrnuta v rámci 
dopravního generalu, který bude 
zadán v průběhu roku 2013. 

města 

 

1.1 

Odstavný pás ulice Velehradská Velehradská ulice odstavný pás u 
Smuteční síně 

 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

1,10 1,10 - 1,10 

CELKEM Akční plán   241,57 205,22  49,02 
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II.9 Akční plán pro investi ční projekty – náhradní projekty 

Opatření 
Strategie 

Projekt - název Stručný popis projektu Nositel projektu 

Odhad 
nákladů – 

celkem 
(mil.Kč) 

Odhad 
nákladů – 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

Předpokláda
né cizí 

finanční 
zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříž, 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

2.1 

Krytý plavecký bazén – 
rekonstrukce II. etapa 

Rekonstrukce zaměřena na snížení 
dna velkého bazénu, opravy 
nosných konstrukcí a podlahy kolem 
bazénu,  zateplení obvodových stěn 
bazénu, výměna dnových vpustí a 
rozvodů vody technologické části 
bazénu,  rekonstrukce sociálního 
zařízení, šaten a saunové části a 
rozšíření zábavních prvků pro 
veřejnost 

 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

30,00 15,00 - 15,00 

1.2 

Odkanalizování obcí Zlámanka, 
Drahlov. 

 

Odkanalizování obcí Zlámanka a 
Drahlov. Již rozděleno Zlámanka 
sam. ČOV dohodnuto s Vakem.  

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

30,17 15,09 - 15,09 
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Opatření 
Strategie 

Projekt - název Stručný popis projektu Nositel projektu 

Odhad 
nákladů – 

celkem 
(mil.Kč) 

Odhad 
nákladů – 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

Předpokláda
né cizí 

finanční 
zdoje 

Odhad 
nákladů – 

rozp. města 
Kroměříž, 
AP 2013 – 

2014 
(mil.Kč) 

2.3 

ZŠ Zachar – zateplení obvodového 
pláště 

 

 

Projekt je zaměřen na snížení 
spotřeby energie v oblasti konečné 
spotřeby. V rámci projektu dojde k 
zateplení obvodového pláště 
Základní školy Zachar, příspěvkové 
organizace včetněstřešní plochy. 
Dále dojde k výměně otvorových 
výplní. 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 14,70 14,70 SF EU 6,76 

1.1 

Rekonstrukce místní komunikace 
ul. Štursova 

Rekonstrukce místní komunikace ul. 
Štursova. 

 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

4,88
9
 2,44 - 2,44 

1.1 

Rekonstrukce místní komunikace 
ul. Alšova vč. Chodníků

 
Rekonstrukce místní komunikace  ul. 
Alšova vč. chodníků.  

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 

2,09
35

 2,09 - 2,09 

1.1 

Zastávka autobusů hromadné 
dopravy ul. Kotojedská 

 

 

 

Cena zpracována dle cenové úrovně 
před rokem 2006, aktualizována 
bude do konce roku 2013. 
 
 

 

MěÚ Kroměříž - 
odbor rozvoje 
města 

 
0,74 0,74 - 0,74 

 
                                                
9 Projekt plánován na období 2014 – 2015, do AP je tedy započítána pouze polovina nákladů 
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II.10 Investi ční a neinvesti ční projekty realizované v období 2013 – 2014 dalším i 
subjekty 

Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný popis projektu Nositel projektu 
Předpokládaná 

realizace 

3.1 

D.O.M Cílem společného projektu je vytvoření uceleného 
návštěvnického programu orientovaného mezi Olomoucí 
a Kroměříží, který poskytne milovníkům památek, 
historie i obecně duchovních témat co možná 
nejuceleněji pojatý vhled do bohatých kulturních 
a duchovních dějin podstatné části Moravy, která je 
téměř jedno tisíciletí pod církevní správou Arcibiskupství 
olomouckého. 

Arcibiskupský zámek a 
zahrady v Kroměříži 

Koordinátor za město: MěÚ – 
odbor školství 

 

2013 – 2019 

4.3 

Nonstop asistence Pohotovostní služba osobní asistence jako forma 
praktické sociální opory podporuje u osob se zdravotním 
znevýhodněním pocit bezpečí a jistoty, jelikož se v 
případě nenadálé potřeby osobní asistence mají na koho 
obrátit. Provoz 24hodin denně. 

Oblastní charita Kroměříž - 
OSOBNÍ ASISTENCE 

Koordinátor za město: MěÚ – 
odbor školství 

 

 

2014 – 2017 

3.2 

Vivat Amadeus Festival nabídne návštěvu "mozartovské" doby - 
především formou koncertů klasické i "neklasické" hudby 
(crossover), filmy, divadelními představeními, setkáním s 
významnými osobnostmi, výstavami a dětským 
odpolednem ROKOKOVÉ HRÁTKY.Festival má díky skvělé 
pověsti filmu AMADEA výraznou šanci se stát významnou 
turistickou atrakcí každého léta.  

 

Dům kultury v Kroměříži 

Koordinátor za město: MěÚ – 
odbor školství 

 

 

každoročně 
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Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný popis projektu Nositel projektu 
Předpokládaná 

realizace 

3.2 

Stoptime – festival zpívajících 
básníků 

Festival, který vznikl na počest velké osobnosti Kroměříže 
- básníka a písničkáře Karla Kryla. Festival má velký 
turistický potenciál a bude výrazně propagovat nově 
vzniklé muzeum Karla Kryla.  

 

Dům kultury v Kroměříži 

Koordinátor za město: MěÚ – 
odbor školství 

 

každoročně 

4.3 

Zavedení nového  fakultativního 
pečovatelského úkonu Nácvik 
motorických (pohybových) 
dovedností, Organizovaní 
svépomocné skupiny 

Nácvik motorických (pohybových) dovedností, který bude 
poskytován proškolenými pracovnicemi v domácnostech 
uživatelů.  
Cílovou skupinou jsou nejen senioři a osoby se 
zdravotním postižením, ale i pečující osoby.  

Oblastní charita Kroměříž - 
Charitní pečovatelská služba 

Koordinátor za město: MěÚ – 
odbor školství 

 

 

2013 – 2015 

2.3 

ARTEDIEM Projekt na podporu estetické výchovy studentů SŠ i ZŠ. 
Podstatou projektu je tzv. TÝDEN UMĚNÍ PRO 
STŘEDOŠKOLÁKY, který se koná v polovině listopadu a 
nabízí studentům i pedagogům aktivní setkání s 
významnými osobnostmi české kultury a také s 
významnými díly světové i domácí kultury za všech  

Dům kultury v Kroměříži 

Koordinátor za město: MěÚ – 
odbor školství 

 

každoročně 

4.4 

Interaktivní programy pro žáky 
základních a středních škol 

Cílem je, aby si žáci prostřednictvím zážitkové pedagogiky 
vyzkoušeli, jak se žije lidem s různými druhy postižení, a 
díky tomu se mohli vhodně chovat a reagovat v případě, 
že se setkají s handicapovaným člověkem.   

 

Oblastní charita Kroměříž - 
OSOBNÍ ASISTENCE 

Koordinátor za město: MěÚ – 
odbor školství 

 

 

2014 – 2017 

2.5 

Family Point Získat licenci na provoz Family Point - zatím nejsou známy 
podmínky projektu. 

 

Knihovna Kroměřížska - p.o. 

Koordinátor za město: MěÚ – 
odbor školství 

 

 

2014 
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Opatření 
Strategie 

Projekt – název Stručný popis projektu Nositel projektu 
Předpokládaná 

realizace 

1.4 

Ekologická poradna Záměrem  tohoto projektu je vytvořit místo pro 
provádění poradenství v oblasti ochrany a udržitelnosti 
životního prostředí v Kroměříži.   

Občanské sdružení Barbořice 

Koordinátor za město: MěÚ – 
odbor služeb 

 

01 / 2015 

1.4 

Regenerace zeleně na hřbitově v 
Kroměříži 

 Koordinátor za město: MěÚ – 
odbor služeb 

 

2013 - 2015 

4.3 

O krok blíže transformaci Záměrem projektu je příprava transformačního procesu, 
změna smyslu sociální služby, poslání a cílů. Zkvalitnění a 
rozšíření poskytování dosavadní služby tak, aby se 
charakter ústavní péče výrazně změnil, a to pomocí 
zvyšováním kvalifikace zaměstnanců, využíváním a 
spoluprací s veřejně dostupnými zdroji, spoluprací s 
rodinou a opatrovníky uživatelů, uzpůsobením sociální 
služby běžnému životu.  

Sociální služby města 
Kroměříže, p. o. 

 

Koordinátor za město: MěÚ – 
odbor školství 

 

06/2013-05/2015 

2.1 
Areál Zdraví Záměr přeměny někdejšího autoparku zahrnuje 

vybudování nové silnice k objektu, wellness centra a 
kryté tenisové haly. 

KS HOLDING 2013-2015 

2.1 
Výstaviště Floria  Rozšíření areálu Výstaviště Floria o  dvě dětská hřiště, 

hlediště se zázemím a sportoviště pro rodiny s dětmi, 
venku pak další sportoviště a relaxační zóna. 

Textil Invest 2013-2015 
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II.11 Zásobník projektových nám ětů (investi ční i neinvesti ční) 

Opatření Realizátor Název projektu 
Odhad nákladů, je-li 

znám (mil. Kč) 

Město Kroměříž Územní plán 2,00 

Město Kroměříž Rozšíření průjezdného profilu komunikace u křižovatky U Rejdiště - 
Mánesova - Kroměříž 

0,85 

Město Kroměříž Cyklostezka Kroměříž - Postoupky podél železn. trati 4,00 

Město Kroměříž Oprava chodníků Sv. Čecha, ul. Březinova a ul. Nábělkova 8,06 

Město Kroměříž Cyklostezka - propojení - Trávnické zahrady - ke Zborovskému mostu  8,00 

1.1 

Město Kroměříž Frézování Horní vrstvy komunikace – Spáčilova, Obvodová 1,50 

Město Kroměříž Kanalizace Kroměříž - odkanalizování m. č. Trávnické zahrady 19,97 

Město Kroměříž Elektrocentrála 1,00 1.2 

Město Kroměříž Rekonstrukce kotelen MěÚ KM 1,50 

1.3 Město Kroměříž Vybudování sezónní-mobilní odpočinkové plochy na Velkém náměstí 0,50 

Město Kroměříž Nová zelená úsporám 15,00 

Občanské sdružení Barbořice Malovýrobna pro drobné pěstitele 0,20 1.4 

MěÚ Kroměříž - odbor rozvoje města Dobudování protipovodňových opatření na řece Moravě  

Město Kroměříž Komunikační infrastruktura města Kroměříž  4,00 

Město Kroměříž Regulační plán památkové zóny 2,50 1.7 

Město Kroměříž Regulační plán 1,50 

Město Kroměříž Využití sklepních prostor pod Kinem Nadsklepí 30,00 
2.1 

Město Kroměříž Zimní stadion Kroměříž 6,00 

2.2 Kroměřížan.cz, o.s. Obnova rozhledny na Ostré hoře 5,00 



 

 

 

Město Kroměříž  I  www.mesto-kromeriz.cz  28 

Projekt „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž II“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. 

Opatření Realizátor Název projektu 
Odhad nákladů, je-li 

znám (mil. Kč) 

Pracovní skupina pro komunitní centrum Komunitní centrum 70,00 

2.5 Občanské sdružení Barobřice Dobročinný obchod 0,25 

Oblastní charita Kroměříž Handicap taxi 0,70 

4.4 Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. 

Koordinátor za město: MěÚ – odbor školství 

Služby pro rodiny s dětmi a dospělými osobami se středním a těžkým 
postižením  

 

 
 


