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PRIORITNÍ OSA 1 

SC 1.1 Adaptace na změnu klimatu 

Opatření 
1.1.1 Realizace interakčních prvků územního systému ekologické stability vč. 

propojení a realizace biocenter navržených v územním plánu 

Gestor Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí, Ekolog města 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje 2 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 200 tis. Kč 

Provozní výdaje 100 tis. Kč 

Externí financování Dotační prostředky (např. OPŽP, SFŽP) 

Indikátor (1. rok) 
Délka ozeleněných polních cest v majetku města (v metrech 

nového vysazeného stromořadí 
200 metrů 

Cílový indikátor 
Délka ozeleněných polních cest v majetku města (v metrech 

nového vysazeného stromořadí) 
2 000 metrů 

Opatření 
1.1.2 Podpora posilování biodiverzity v krajině (např. hmyzí hotely, ptačí 

budky, čmelníky, tůňky pro obojživelníky a plazy) 

Gestor Odbor životního prostředí, Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje 2 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 70 tis. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační prostředky (např. OPŽP, SFŽP) 

Indikátor (1. rok) Počet nových prvků podpory biodiverzity >1 

Cílový indikátor 
Hlavní biocentra Hráza a Šlajza mají vybudované příkladné 

prvky podpory biodiverzity 
ano 
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SC 1.1 Adaptace na změnu klimatu 

Opatření 
1.1.3 Realizace opatření proti vodní a větrné erozi (např. protierozní opatření 

v Těšnovicích) 

Gestor Odbor životního prostředí, Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace 2022–2030 

Investiční výdaje 2 mil. Kč (Program zadržení vody v krajně 2021–2030) 

Rozpočet na příští rok 300 tis. Kč 

Provozní výdaje 50 tis. Kč 

Externí financování Dotační prostředky (např. OPŽP, SFŽP) 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor 1 Vybudovaný systém zadržování vody v Bařickém lese ano 

Cílový indikátor 2 Dokončená protierozní opatření v Těšnovicích ano 

Opatření 
1.1.4 Větší kontrola činnosti zemědělských subjektů na pozemcích města 

a zajištění vhodných podmínek pronájmů (prověření pachtovních smluv) 

Gestor Odbor právní – Majetkoprávní oddělení 

Období realizace 2022 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) Míra prověření pachtovních smluv 100 % 

Cílový indikátor - - 

 

SC 1.2 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Opatření 

1.2.1 Projekty zaměřené na EVVO s vazbou na město Kroměříž (spolupráce žáků 

s městem a možnost jejich podílení se na rozvoji města – např. osvěta v oblasti 

nakládání s odpady, podpora škol při zapojení do EVVO projektů) 

Gestor Odbor regionálního rozvoje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - 
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SC 1.2 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Provozní výdaje 50 tis. Kč 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) Počet realizovaných meziškolních projektů EVVO v daném roce 1 projekt 

Cílový indikátor Počet každoročně realizovaných meziškolních projektů EVVO 1 projekt 

 

SC 1.3 Zeleň ve městě 

Opatření 1.3.1 Podpora realizace zelených fasád a střech 

Gestor Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje 100 tis. Kč / 1 střechu 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační prostředky (např. SFŽP, OPŽP) 

Indikátor (1. rok) 
Zavedení motivačního nástroje pro budování zelených 

střech a fasád 
ano 

Cílový indikátor Počet zelených střech ve městě >25 

Opatření 
1.3.2 Revitalizace zeleně ve vybraných lokalitách (např. Švabinského nábřeží, 

ul. Havlíčkova) 

Gestor Odbor služeb 

Období realizace 2023–2026 

Investiční výdaje 1 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje 0,5–1 mil. Kč 

Externí financování Dotační prostředky (např. OPŽP, SFŽP) 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor Počet lokalit, ve kterých došlo k revitalizaci zeleně >3 

Opatření 1.3.3 Nová výsadba zeleně v centru města a nákup nádob na zeleň 

Gestor Odbor služeb 

Období realizace 2022–2023 
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SC 1.3 Zeleň ve městě 

Investiční výdaje 500 tis. Kč 

Rozpočet na příští rok 250 tis. Kč 

Provozní výdaje 100 tis. Kč 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) Počet nově vysazených stromů >10 

Cílový indikátor Počet nově vysazených stromů (v letech 2022–2023) >25 

 

SC 1.4 Odpadové hospodářství 

Opatření 

1.4.1 Vytvoření koncepce pro změnu způsobu likvidace komunálních odpadů 

(předcházení vzniku odpadů, jejich třídění a využití vytříděných složek), a to 

včetně navržení řešení komunitní kompostárny a kompostérů ve vnitroblocích 

a případného vytvoření informační banky v oblasti odpadového hospodářství 

Gestor Odbor služeb, Ekolog města 

Období realizace 2022 (průběžně) 

Investiční výdaje 200 tis. Kč 

Rozpočet na příští rok 200 tis. Kč 

Provozní výdaje 600 tis. Kč (personální náklady) 

Externí financování - 

Indikátor 1 (1. rok) 
Vytvoření samostatné pozice na úřadu řešící problematiku 

(sloučení provozní a koncepční stránky) 
ano 

Indikátor 2 (1. rok) 
Vytvoření komplexní koncepce v oblasti odpadového 

hospodářství 
ano 

Cílový indikátor 
Existence a dlouhodobé využívání platné koncepce v oblasti 

odpadového hospodářství 
ano 

 

SC 1.5 Protipovodňová opatření 

Opatření 
1.5.1 Vytvoření projektové dokumentace protipovodňové ochrany města 

Kroměříže a následné projektování a realizace protipovodňových opatření 

Gestor Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace 2022–2035 

Investiční výdaje 
zatím nelze specifikovat (cca 500–700 mil Kč do roku 2035) 

(výběrové řízení na projektanta – cca 5 mil. Kč) 

Rozpočet na příští rok 5 mil. Kč 
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SC 1.5 Protipovodňová opatření 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 

Externí financování Dotační prostředky (např. OPŽP, SFŽP) 

Indikátor 1 (1. rok) 
Vytvořené zadání tvorby projektové dokumentace 

protipovodňové ochrany Kroměříže 
ano 

Indikátor 2 (1. rok) 
Zahájení přípravy výběrového řízení na projektanta 

protipovodňových opatření města Kroměříže 
ano 

Cílový indikátor 2 
Vytvořená projektová dokumentace pro územní a vodoprávní 

rozhodnutí 
ano (do roku 2025) 

Cílový indikátor 2 
Míra realizace schválených protipovodňových opatření 

s platným územním a vodoprávním rozhodnutím 
min. 50 % 

 

SC 1.6 Zvyšování kvality ovzduší 

Opatření 

1.6.1 Opatření pro zlepšení kvality ovzduší, resp. za účelem snižování emisí 

PM2,5 a PM10 (např. kropení silnic za účelem redukce sekundárního znečištění 

z dopravy) a eliminace zdrojů zápachu 

Gestor Odbor služeb, Ekolog města 

Období realizace 2022–2030 

Investiční výdaje 2 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 200 tis. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) Růst čistoty ulic a snížení sekundární prašnosti komunikací ano 

Cílový indikátor Snížení koncentrace PM2,5 o 20 % ano 

Opatření 

1.6.2 Aktivní spolupráce a komunikace města se soukromými subjekty, které 

jsou evidovány jako zdroje znečištění ovzduší a případná spolupráce s Českou 

inspekcí životního prostředí, Zlínským krajem a Státním zdravotním ústavem 

Gestor Odbor regionálního rozvoje, Ekolog města 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování - 
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SC 1.6 Zvyšování kvality ovzduší 

Indikátor (1. rok) 
Je navázána spolupráce se subjekty, které jsou evidovaný 

jako zdroje znečištění ovzduší 
ano 

Cílový indikátor 
Počet nevyřešených problémů se subjekty generujícími 

nadměrné znečišťovateli ovzduší 
0 

Opatření 1.6.3 Odvedení dopravy z města 

Gestor Rada města 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje bez přímých výdajů (ty jsou součástí provázaných opatření) 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor 1 

Realizace opatření „1.8.2 Vybudování jižního dopravního 

okruhu, nebo druhého mostu přes řeku Moravu a zlepšení 

prostupnosti města“ 

ano 

Cílový indikátor 2 
Realizace opatření „1.8.3 Vytvoření oddělení dopravní 

infrastruktury na MěÚ (samospráva)“ 
ano 

Cílový indikátor 3 
Realizace opatření „1.9.1 Vytvoření generelu dopravy města 

a návazné koncepce statické dopravy“ 
ano 

 

SC 1.7 Energetické úspory ve veřejných budovách 

Opatření 1.7.1 Dohled nad spotřebou energií a vody v městských budovách 

Gestor Odbor informačních technologií 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje 250 tis. Kč 

Rozpočet na příští rok 200 tis. Kč 

Provozní výdaje 40 tis. Kč 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 

Započetí monitoringu energií a vody v městských budovách 

(„proof of concept“ – na jedné budově provést instalaci 

monitorovacích senzorů a vyhodnocovacího SW) 

ano 

Cílový indikátor 

Na základě „proof of concept“ je řešen dlouhodobě fungující 

systém monitoringu energií a vody v městských budovách 

(centrální dohled „24/7/365“) 

ano 
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SC 1.8 Dopravní zklidnění ve městě a bezpečnost silničního provozu 

Opatření 1.8.3 Vytvoření oddělení dopravní infrastruktury na městském úřadě 

(samospráva) 

Gestor Rada města 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje 700 tis. Kč 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) Dokončení přípravy vytvoření nového oddělení ano 

Cílový indikátor Fungující oddělení dopravní infrastruktury na MěÚ ano 

 

SC 1.9 Řešení statické dopravy 

Opatření 1.9.1 Vytvoření generelu dopravy města a návazné koncepce statické dopravy 

Gestor 
Odbor regionálního rozvoje (za předpokladu personálního posílení), nebo Oddělení 

dopravní infrastruktury (po jeho vytvoření) 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje 0,8 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační prostředky (např. OPZ) 

Indikátor (1. rok) Vyhlášení výzvy na tvorbu generelu dopravy města ano 

Cílový indikátor 1 Zpracovaný generel dopravy města ano 

Cílový indikátor 2 Zpracovaná koncepce statické dopravy města ano 

Opatření 

1.9.2 Naplňování Plánu udržitelné mobility města Kroměříž (rozšiřování zón 

placeného stání, budování zón rezidentního parkování, zvyšování počtu 

odstavných stání, tvorba či podpora budování nových parkovacích míst, 

výstavba parkovacích ploch a objektů apod.) 

Gestor Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - (součástí samostatného akčního plánu) 

Rozpočet na příští rok - 
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SC 1.9 Řešení statické dopravy 

Provozní výdaje - 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 
Pravidelná aktualizace akčního plánu v rámci Plánu udržitelné 

mobility města Kroměříž 
ano 

Cílový indikátor 
Míra naplnění relevantních opatření obsažených v akčním 

plánu v rámci Plánu udržitelné mobility města Kroměříž 
100 % 

 

SC 1.10 Zvyšování kvality veřejné dopravy 

Opatření 

1.10.1 Naplňování Plánu udržitelné mobility v oblasti veřejné dopravy (výměna 

vozového parku, úprava autobusového nádraží, úprava rozložení zastávek MHD, 

elektrifikace trati 303 atp.) 

Gestor Rada města 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - (součástí samostatného akčního plánu) 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 
Pravidelná aktualizace akčního plánu v rámci Plánu udržitelné 

mobility města Kroměříž 
ano 

Cílový indikátor 
Míra naplnění relevantních opatření obsažených v akčním 

plánu v rámci Plánu udržitelné mobility města Kroměříž 
100 % 

 

SC 1.11 Podpora bezmotorové dopravy (cyklistická, pěší doprava apod.) a bezbariérovost města 

Opatření 1.11.1 Optimalizace dopravního značení stezek pro pěší a cyklisty v intravilánu města 

Gestor Odbor služeb, Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje 1 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 0,5 mil. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, SFDI) 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor Počet vyznačených kilometrů dopravního značení / stezek >25 
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SC 1.11 Podpora bezmotorové dopravy (cyklistická, pěší doprava apod.) a bezbariérovost města 

Opatření 

1.11.2 Výstavba stezek pro pěší a cyklisty, a to jak v extavilánu města (napojení 

na vedlejší obce), tak za účelem propojení místních částí (zejména Kotojedy, 

Vážany, Postoupky) 

Gestor Odbor regionálního rozvoje, Odbor investic 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje 200 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 30 mil. Kč 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, SFDI, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) Počet vybudovaných kilometrů stezek 3 

Cílový indikátor Počet vybudovaných kilometrů stezek >25 

 

SC 1.12 Zkvalitnění a rozšíření inženýrských sítí 

Opatření 
1.12.1 Řešení likvidace odpadních vod z místních částí Horní zahrady, Trávnické 

zahrádky, Drahlov, Zlámanka a Těšnovice 

Gestor Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace 2022–2028 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat (cca 200 mil. Kč) 

Rozpočet na příští rok 2,7 mil. Kč 

Provozní výdaje 50 tis. Kč 

Externí financování Dotační programy (např. NPŽP) 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor 
Podíl místních částí s fungujícím systémem likvidace 

odpadních vod 
100 % 

Opatření 1.12.2 Metropolitní síť města 

Gestor Odbor informačních technologií 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje 10 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 1 mil. Kč 

Provozní výdaje - 
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SC 1.12 Zkvalitnění a rozšíření inženýrských sítí 

Externí financování Spíše bez externího financování (možná částečně soukromé subjekty) 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor 
Podíl příspěvkových organizací města připojených a 

aktivně využívajících metropolitní síť 
100 % 

 

SC 1.13 Rozvoj veřejných prostranství 

Opatření 1.13.1 Revitalizace prostoru Vejvanovského ulice. Vč. nové tržnice 

Gestor Odbor regionálního rozvoje, Odbor investic, Architekt/ka města 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje 20 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 1 mil. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) Zahájení revitalizace veřejného prostoru Vejvanovského ano 

Cílový indikátor Proběhlá revitalizace veřejného prostoru Vejvanovského ano 

Opatření 1.13.2 Úprava prostranství kolem Knihovny Kroměřížska 

Gestor Odbor investic, Architekt/ka města 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje 20 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 10 mil. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) Zahájení úpravy prostranství kolem Knihovny Kroměřížska ano 

Cílový indikátor Proběhlá revitalizace prostranství kolem Knihovny Kroměřížska ano 

Opatření 1.13.3 Revitalizace prostranství u Domu kultury 

Gestor Odbor investic, Architekt/ka města 

Období realizace 2024–2026 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat (bude upřesněno v roce 2023) 
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SC 1.13 Rozvoj veřejných prostranství 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) N/A (bude upřesněno v roce 2023) N/A 

Cílový indikátor Dokončená revitalizace prostranství u Domu kultury ano 

Opatření 1.13.4 Regenerace Masarykova náměstí 

Gestor Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje 25 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 1 mil. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) 
Finální projektová dokumentace (nutná aktualizace) a získané 

stavební povolení 
ano 

Cílový indikátor Proběhlá revitalizace Masarykova náměstí ano 

Opatření 1.13.5 Úprava dopravních a pěších ploch na Velkém náměstí 

Gestor Odbor regionálního rozvoje, Odbor investic, architekt/ka města 

Období realizace 2022–2025 

Investiční výdaje 30 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 1 mil. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) Zpracovaná projektová dokumentace ano 

Cílový indikátor Dokončená úprava dopravních a pěších ploch na Velkém nám. ano 

Opatření 1.13.6 Regenerace Riegrova náměstí 

Gestor Odbor regionálního rozvoje, Odbor investic, Architekt/ka města 

Období realizace 2024–2026 

Investiční výdaje 30 mil. Kč 
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SC 1.13 Rozvoj veřejných prostranství 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) N/A (bude upřesněno v roce 2023) N/A 

Cílový indikátor Dokončená regenerace Riegrova náměstí ano 

Opatření 1.13.7 Regenerace Sněmovního náměstí 

Gestor Odbor investic, Odbor regionálního rozvoje, Architekt/ka města 

Období realizace 2025–2027 

Investiční výdaje 25 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) N/A (bude upřesněno v roce 2024) N/A 

Cílový indikátor Dokončená regenerace Sněmovního náměstí ano 

Opatření 1.13.8 Úprava předprostoru Finančního úřadu Kroměříž (Husovo nám. 535) 

Gestor Odbor investic, Architekt/ka města 

Období realizace 2023–2024 

Investiční výdaje 25 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) N/A (bude upřesněno v roce 2022) N/A 

Cílový indikátor Finální úprava předprostoru Finančního úřadu Kroměříž ano 

Opatření 1.13.10 Rozvoj volnočasového areálu Šlajza 

Gestor Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje 300 tis. Kč / rok 
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SC 1.13 Rozvoj veřejných prostranství 

Rozpočet na příští rok 300 tis. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor - - 

Opatření 1.13.11 Rozvoj volnočasového areálu Barbořina 

Gestor Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje 7 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 2,5 mil. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor Pravidelně obnovovaný mobiliář a nová rozhledna ano 

Opatření 1.13.12 Rozvoj volnočasového areálu Hráza 

Gestor Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje 1 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 0,75 mil. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor - - 

Opatření 1.13.13 Rozvoj volnočasového areálu Hvězda-Těšňovice 

Gestor Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje 3 mil. Kč 
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SC 1.13 Rozvoj veřejných prostranství 

Rozpočet na příští rok 2 mil. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (např. IROP, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor Délka trailové cesty pro kola (v metrech) 2 000 

Opatření 

1.13.14 Výběr toku (část toku) vhodného k revitalizaci (renaturaci) a vytvoření 

odpočinkové zóny vč. případné realizace protipovodňových opatření (např. 

Kotojedka u letiště, před soutokem s Moravou; nebo Korytná nad Šlajzou) 

Gestor Odbor životního prostředí, Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace 2023–2030 

Investiční výdaje min. 50 mil. Kč (říčka Korytná) 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační prostředky (např. OPŽP, SFŽP) – nezbytné pro projekt na říčce Korytná 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor 
Dokončená realizace projektu protipovodňových opatření 

a revitalizace veřejného prostoru na říčce Korytná 
ano 

 

SC 1.14 Využití vybydlených objektů 

Opatření 
1.14.1 Aktivní komunikace s vlastníky vybydlených objektů a vytvoření 

vhodných motivačních nástrojů pro jejich využití 

Gestor Rada města 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 
Počet vlastníků vybydlených subjektů, se kterými je 

navázána funkční komunikace 
>1 

Cílový indikátor 
Počet znovu využitých objektů pro poskytování služeb 

občanské vybavenosti  
>2 
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PRIORITNÍ OSA 2 

SC 2.1 Rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury 

Opatření 2.1.1 Výstavba víceúčelové sportovní haly 

Gestor Odbor regionálního rozvoje, Odbor investic 

Období realizace 2022–2024 

Investiční výdaje 120 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 0,5 mil. Kč 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 

Externí financování ESIF 

Indikátor (1. rok) Projekt se stavebním povolením ano 

Cílový indikátor Ve městě je provozována nová víceúčelová sportovní hala ano 

Opatření 2.1.2 Rekonstrukce fotbalového areálu (zejména budovy, sedačky, závlahy hřišť) 

Gestor Odbor regionálního rozvoje, Odbor investic 

Období realizace 2022–2024 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok 0,3 mil. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (dle aktuální situace) 

Indikátor (1. rok) Je vytvořena studie a projekt rekonstrukce areálu ano 

Cílový indikátor Vyhovující technický stav fotbalového areálu ano 

Opatření 
2.1.3 Výstavba nového bazénu (případně rekonstrukce stávajícího) na základě 

ekonomické a právní analýzy variant 

Gestor Odbor regionálního rozvoje, Odbor investic 

Období realizace 2022–2026 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok zatím nelze specifikovat 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 

Externí financování Dotační programy (dle aktuální situace) 
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SC 2.1 Rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury 

Indikátor (1. rok) 
Rozhodnutí o preferovaném způsobu řešení (rekonstrukce 

/ výstavba) 
ano 

Cílový indikátor Vyhovující technický stav bazénu ano 

Opatření 2.1.4 Rekonstrukce zimního stadionu 

Gestor Odbor regionálního rozvoje, Odbor investic 

Období realizace zatím nelze specifikovat 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok zatím nelze specifikovat 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 

Externí financování Dotační programy (dle aktuální situace) 

Indikátor (1. rok) Je vytvořen projekt rekonstrukce zimního stadionu ano 

Cílový indikátor Vyhovující technický stav zimního stadionu ano 

Opatření 2.1.7 Pionýrská louka – spolupráce s krajem na využití sportovní infrastruktury 

Gestor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Období realizace 2022 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok zatím nelze specifikovat 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 
Zahájení revitalizace zázemí a prvků sportovní 

infrastruktury  
ano 

Cílový indikátor 
Vyhovující technický stav sportovní infrastruktury a zázemí 

na pionýrské louce  
ano 

 

SC 2.2 Podpora rekreačních sportů a volnočasových aktivit 

Opatření 2.2.1 Propojení cyklostezek a cyklotras v rámci města a jeho okolí 

Gestor Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje 250 mil. Kč 
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SC 2.2 Podpora rekreačních sportů a volnočasových aktivit 

Rozpočet na příští rok 15 mil Kč 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 

Externí financování Dotační programy (Státní fond dopravní infrastruktury, ESIF, Zlínský kraj, IROP) 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor Podíl místních částí napojených na centrum města 100 % 

Opatření 
2.2.2 Vybudování (dětských) hřišť v místních částech (např. Hradisko, Drahlov 
Vážany) 

Gestor Odbor regionálního rozvoje, Odbor investic, Odbor služeb 

Období realizace 2022–2024 

Investiční výdaje 6–8 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 0,5 mil. Kč 

Provozní výdaje zanedbatelné 

Externí financování Dotační programy (např. od MŠMT, MMR) 

Indikátor (1. rok) Počet rozpracovaných projektů vybudování dětských hřišť >2 

Cílový indikátor Dětská hřiště jsou k dispozici ve všech místních částech ano 

 

SC 2.4 Rozvoj infrastruktury pro kulturu 

Opatření 2.4.1 Zřízení letního kina / scény (vč. zajištění vhodného pozemku) 

Gestor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor regionálního rozvoje  

Období realizace 2022–2026 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok zatím nelze specifikovat 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) Výběr vhodného místa a zahájení jednání ano 

Cílový indikátor Již několik let je úspěšně provozováno letní kino / scéna ano 

Opatření 2.4.2 Revitalizace kina Nadsklepí (krovy, sklepy, střecha, …) 

Gestor Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace 2022–2028 
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SC 2.4 Rozvoj infrastruktury pro kulturu 

Investiční výdaje >34 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 0,8–1 mil. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy 

Indikátor (1. rok) Vytvoření projektové dokumentace ano 

Cílový indikátor Proběhlá revitalizace ano 

 

SC 2.8 Podpora ostatních historických památek 

Opatření 2.8.1 Oprava pěti Kanovnických domů 

Gestor Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace 2022–2026 

Investiční výdaje 40 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 2 mil. Kč 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 

Externí financování 
Dotační programy (Ministerstvo kultury – Program regenerace městské památkové 

rezervace; Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) Částečná realizace (repase oken, výměna dveří) ano 

Cílový indikátor Počet zrekonstruovaných Kanovnických domů od roku 2022  5 

Opatření 
2.8.2 Vytvoření fondu na opravy historických objektů ve vlastnictví města 

i soukromých subjektů 

Gestor Rada města 

Období realizace 2022 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok 200 tis. Kč 

Provozní výdaje 200–500 tis. Kč / rok 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) Existence fondu na opravy historických objektů ano 

Cílový indikátor 
Průměrná roční alokace prostředků do fondu oprav 

historických objektů v období 2022–2030 
500 tis. Kč 
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SC 2.8 Podpora ostatních historických památek 

Opatření 

2.8.3 Rekonstrukce rozvodů (elektrická energie, voda, topení, odpady) včetně 

osvětlení, vybudování centrální klimatizace a rekonstrukce sociálních zařízení 

v budově A Městského úřadu Kroměříž (Velké nám. 115) 

Gestor Odbor investic 

Období realizace 2023–2025 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 

Externí financování Dotační programy (Zlínský kraj, IROP) 

Indikátor (1. rok) Vytvoření studie rekonstrukce budovy A MěÚ Kroměříž ano 

Cílový indikátor 

Realizovaná rekonstrukce rozvodů a osvětlení v budově A 

MěÚ Kroměříž, a to vč. vybudování centrální klimatizace 

a rekonstrukce sociálních zařízení 

ano 

Opatření 
2.8.4 Rekonstrukce kotelny v budově A Městského úřadu Kroměříž (Velké 

nám. 115) 

Gestor Odbor investic 

Období realizace 2023–2024 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (ESIF) 

Indikátor (1. rok) 
Vytvoření studie rekonstrukce kotelny v budově A MěÚ 

Kroměříž 

ano 

Cílový indikátor 
Realizovaná rekonstrukce kotelny v budově A MěÚ 

Kroměříž 
ano 

Opatření 
2.8.5 Vybudování výtahu a zajištění bezbariérovosti budovy A Městského 

úřadu Kroměříž (Velké nám. 115) 

Gestor Odbor investic 

Období realizace 2023–2025 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 
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SC 2.8 Podpora ostatních historických památek 

Externí financování Dotační programy (Zlínský kraj, IROP) 

Indikátor (1. rok) Vytvoření studie bezbariérovosti budovy A MěÚ Kroměříž ano 

Cílový indikátor Úplná bezbariérovost budovy A MěÚ Kroměříž ano 

Opatření 2.8.6 Rekonstrukce nádvoří budovy A Městského úřadu Kroměříž (Velké nám. 115) 

Gestor Odbor investic 

Období realizace 2024–2026 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (Zlínský kraj, IROP) 

Indikátor (1. rok) 
Vytvoření studie rekonstrukce nádvoří budovy A MěÚ 

Kroměříž 

ano 

Cílový indikátor Proběhlá rekonstrukce nádvoří budovy A MěÚ Kroměříž ano 

Opatření 
2.8.7 Rekonstrukce fasády budovy A Městského úřadu Kroměříž (Velké nám. 

115) včetně nátěru či výměny dřevěných kastlových oken 

Gestor Odbor investic 

Období realizace 2024–2026 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (Zlínský kraj, IROP) 

Indikátor (1. rok) Vytvoření studie rekonstrukce fasády budovy A MěÚ Kroměříž ano 

Cílový indikátor Proběhlá rekonstrukce fasády budovy A MěÚ Kroměříž ano 

Opatření 2.8.8 Rekonstrukce střechy budovy E Městského úřadu Kroměříž (Velké nám. 33) 

Gestor Odbor investic 

Období realizace 2022–2024 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok 100 tis. Kč 
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SC 2.8 Podpora ostatních historických památek 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (Zlínský kraj, IROP) 

Indikátor (1. rok) Vytvořená projektová dokumentace pro rekonstrukci střechy ano 

Cílový indikátor Provedená rekonstrukce střechy budovy E MěÚ Kromeříž ano 

Opatření 
2.8.9 Rekonstrukce rozvodů (elektrická energie, voda, topení, odpady) v budově 

E Městského úřadu Kroměříž (Velké nám. 33) 

Gestor Odbor investic 

Období realizace 2023–2026 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (Zlínský kraj, IROP) 

Indikátor (1. rok) Vytvořená projektová dokumentace rekonstrukce rozvodů ano 

Cílový indikátor Provedená rekonstrukce rozvodů v budově E MěÚ Kroměříž ano 

 

SC 2.9 Podpora poskytovaných služeb v cestovním ruchu 

Opatření 
2.9.1 Zlepšení komunikace s podnikateli a veřejnou sférou v rámci nabídky 

služeb cestovního ruchu (např. pravidelná setkání 1–2x ročně s vedením města)  

Gestor odbor Útvar tajemníka 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok 10 tis. Kč 

Provozní výdaje 10 tis. Kč 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 
Počet setkání vedení města s podnikateli a veřejnou sférou 

na téma rozvoje služeb cestovního ruchu (počet za rok) 
1 

Cílový indikátor 
Počet setkání vedení města s podnikateli a veřejnou sférou 

na téma rozvoje služeb cestovního ruchu (počet za rok) 
2 
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PRIORITNÍ OSA 3 

SC 3.1 Růst kvality zdravotní péče a optimalizace sítě zdravotnických zařízení 

Opatření 

3.1.1 Zavedení nástrojů podpory a motivace setrvání personálu v místních 

zdravotních službách (např. zvýhodněné nájmy bydlení, pobídky 

a zvýhodněné nájmy ordinací – zejména pro stomatology a pedopsychiatry) 

Gestor Právní odbor 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) Počet bytů určených pro zdravotní personál >4 

Cílový indikátor Počet bytů určených pro zdravotní personál 20 

 

SC 3.2 Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Opatření 

3.2.1 Finanční podpora sportovních zařízení a neziskových organizací (dotační 

programy města) za účelem podpory nabídky různých sportovních kroužků 

a disciplín 

Gestor Rada města 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok 
37 mil. Kč (7 mil. Kč – dotace na provoz, činnost a akce sportovních spolků) 

(30 mil. Kč – provoz a činnost Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o.) 

Provozní výdaje meziroční růst min. 1 mil. Kč 

Externí financování Dotační programy (MŠMT, Zlínský kraj), sponzoři 

Indikátor (1. rok) 
Navýšení finanční podpory sportovních zařízení 

a neziskových organizací z dotačních programů města 
2,2 mil. Kč 

Cílový indikátor 
Navýšení finanční podpory sportovních zařízení 

a neziskových organizací z dotačních programů města 
10 mil. Kč 

Opatření 3.2.3 Podpora tělovýchovy na mateřských a základních školách 

Gestor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - (pokračování ve stávajícím objemu podpory) 
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SC 3.2 Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Provozní výdaje - 

Externí financování - 

Indikátor 1 (1. rok) Počet specializovaných sportovních tříd v rámci ZŠ 2 

Indikátor 2 (1. rok) Zmapování výchozího počtu tělovýchovných aktivit a akcí ano 

Cílový indikátor 1 Počet specializovaných sportovních tříd v rámci ZŠ >2 

Cílový indikátor 2 Navýšení ročního počtu tělovýchovných aktivit a akcí >30 % 

 

SC 3.3 Zvýšení kvality a rozvoj sociálních služeb 

Opatření 3.3.3 Zajištění dostatečné kapacity v pobytových sociálních službách 

Gestor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje 120–180 mil. Kč (1,5 – 2 mil. Kč na 1 lůžko) 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje 2 mil. Kč za rok (42 tis. Kč za lůžko / měsíc) 

Externí financování Dotační prostředky 

Indikátor (1. rok) Zahájení přípravy projektové dokumentace ano 

Cílový indikátor 1 
Navýšení kapacity počtu lůžek domovů se zvláštním režimem 

– pro osoby s alzheimerovu chorobou a jinými typy demence 
>50 lůžek 

Cílový indikátor 2 
Zřízení domova se zvláštním režimem pro nízkopříjmové 

osoby se závislostmi 
30 lůžek 

Opatření 3.3.4 Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením (Klub seniorů, senior 

taxi) 

Gestor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje 1 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje 500 tis. Kč za rok za dodatečný automobil 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor Pořízení nového vozidla v rámci obnovy ano 
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SC 3.3 Zvýšení kvality a rozvoj sociálních služeb 

Opatření 
3.3.5 Řešení absence krizového bydlení pro ženy, muže a rodiny s dětmi a pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Gestor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Období realizace 2022–2026 

Investiční výdaje Zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje 500 tis. Kč / rok 

Externí financování Dotační prostředky MPSV, nebo Zlínského kraje 

Indikátor (1. rok) Zahájení prvních kroků - 

Cílový indikátor Vytvoření kapacity noclehárny v rámci krizového bydlení 5 pro muže, 2 pro ženy 

Opatření 

3.3.6 Zachování současného systému dotačních programů pro poskytovatele 

sociálních služeb a poskytování zvýhodněného nájemného prostor (udržení 

stálé nabídky sociálních služeb) 

Gestor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje každoroční navyšování o 500 tis. Kč (tj. kumulovaně 22,5 mil. Kč do roku 2030) 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 
Zachování průběžného navyšování objemu dotačních 

prostředků v tempu z let 2019–2021 
ano 

Cílový indikátor 1 
Zachování průběžného navyšování objemu dotačních 

prostředků v tempu z let 2019–2021 
ano 

Cílový indikátor 2 Nájem prostor stabilita 

 

SC 3.4 Vytváření a zlepšování podmínek pro seniory, zdravotně postižené či jinak znevýhodněné občany 

Opatření 
3.4.1 Odstraňování komunikačních a architektonických bariér (zejména 

v prostorách města, na úřadě) 

Gestor Odbor kancelář úřadu, Odbor investic 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 
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SC 3.4 Vytváření a zlepšování podmínek pro seniory, zdravotně postižené či jinak znevýhodněné občany 

Rozpočet na příští rok zatím nelze specifikovat 

Provozní výdaje - 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 
Analýza komunikačních a architektonických bariér 

v prostorách města 
ano 

Cílový indikátor 
Počet realizovaných projektů odstraňování komunikačních 

a architektonických bariér 
>1 

Opatření 3.4.2 Posílení finanční podpory terénní paliativní péče 

Gestor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje 200 tis. Kč / rok 

Externí financování Zdravotní pojišťovny 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor Vznik samostatného dotačního programu města ano 

Opatření 3.4.3 Podpora pečujících osob 

Gestor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje 30 tis. Kč / rok 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 
Zmapování výchozího stavu (počet setkání svépomocných 

skupin za rok) 
ano 

Cílový indikátor 
Pokračování v aktivitě svépomocných skupin pro osoby 

pečující (vývoj počtu setkání za rok) 

stabilní / rostoucí 

počet setkání 
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SC 3.4 Vytváření a zlepšování podmínek pro seniory, zdravotně postižené či jinak znevýhodněné občany 

Opatření 

3.4.4 Zachování podpory dobrovolnických organizací působících ve městě, 

dobrovolnických aktivit a pomoci ohroženým dětem (mentoringové programy, 

doučování dětí dobrovolníky) 

Gestor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje 10–20 tis. Kč / rok  

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor 
Zachování stávající podpory (stabilní finanční prostředky 

po zohlednění inflace) 

ano, každoroční růst 

výše podpory o inflaci 

Opatření 
3.4.5 Aktualizace koncepce rodinné a seniorské politiky v návaznosti na 

dokumenty Zlínského kraje 

Gestor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje 150–250 tis. Kč 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 
Výběr dodavatele pro tvorbu Koncepce rodinné a seniorské 

politiky města Kroměříže 
ano 

Cílový indikátor 
Aktuální Koncepce rodinné a seniorské politiky zohledňující 

priority Zlínského kraje 
ano 

 

SC 3.5 Udržení dostatečné kapacity bytového fondu 

Opatření 3.5.1 Podpora dostupnosti sociálního bydlení 

Gestor Odbor regionálního rozvoje 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje 30 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 
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SC 3.5 Udržení dostatečné kapacity bytového fondu 

Externí financování Dotační programy (např. IROP) 

Indikátor (1. rok) 
Počet bytů v domech zvláštního určení a bytů pro příjmově 

vymezenou skupinu obyvatel 
>428 

Cílový indikátor 
Navýšení počtu sociálních bytů oproti výchozímu stavu 

v roce 2021 
>20 

Opatření 3.5.2 Modernizace městského bytového fondu se zaměřením na bezbariérovost 

Gestor Odbor regionálního rozvoje, Odbor investic 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje zatím nelze specifikovat 

Externí financování Dotační prostředky (např. programy MMR) 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor 1 Počet bezbariérových bytů 40 

Cílový indikátor 2 
Počet realizovaných technických opatření (např. výtahy) za 

účelem zvyšování bezbariérovosti bytů 
>10 

 

SC 3.7 Péče o bezpečnost občanů 

Opatření 
3.7.1 Podpora výstavby nové požární stanice HZS a prostoru pro odborný 

výcvik na území města Kroměříže vč. modernizace techniky 

Gestor Právní odbor – Majetkoprávní oddělení 

Období realizace 2022–2030 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat (finanční prostředky na zajištění vhodného pozemku) 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační prostředky (např. Zlínský kraj)  

Indikátor (1. rok) Zajištění pozemku pro výstavbu nové požární stanice HZS ano 

Cílový indikátor Realizace nové požární stanice HZS ano 
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PRIORITNÍ OSA 4 

SC 4.1 Podpora rozvoje vzdělávání 

Opatření 
4.1.1 Rozšíření nabídky vzdělávání na mateřských i základních školách (např. 

specializované třídy) 

Gestor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje bez přímých investičních výdajů 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 
Zmapování výchozího stavu úspěšnosti žáků ZŠ v soutěžích 

a výsledků ve srovnávacích testech 
ano 

Cílový indikátor 1 Úspěšnost žáků ŽS v soutěžích růst 

Cílový indikátor 2 Výsledky srovnávacích testů žáků ZŠ růst 

Opatření 4.1.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Gestor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Období realizace Průběžně 

Investiční výdaje 80 tis. Kč (nákup vybavení) 

Rozpočet na příští rok 115 tis. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Místní akční plán (MŠMT) 

Indikátor (1. rok) Zmapování počtu vzdělávacích kurzů za rok růst 

Cílový indikátor Počet vzdělávacích kurzů za rok růst 

Opatření 
4.1.4 Podpora rozvoje volnočasových aktivit (kroužky a soutěže na základních 

a mateřských školách) 

Gestor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje 20 tis. Kč (navýšení oproti výchozího hodnotě) 
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SC 4.1 Podpora rozvoje vzdělávání 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 

Výpočet výchozí vyčleněné částky v dotačních programech 

města a rozpočtu Odboru školství na podporu rozvoje 

volnočasových aktivit 

ano 

Cílový indikátor 
Vyčleněná částka v dotačních programech města a rozpočtu 

Odboru školství na podporu rozvoje volnočasových aktivit 
růst o 25 % do 3 let 

Opatření 4.1.5 Podpora školních psychologů 

Gestor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje dle vývoje mezd školních psychologů 

Externí financování Dotační programy (MŠMT) 

Indikátor (1. rok) Udržení standardu (1 škola = 0,5 úvazku psychologa) ano 

Cílový indikátor Udržení standardu (1 škola = 0,5 úvazku psychologa) ano 

 

SC 4.2 Rozvoj dalšího vzdělávání a celoživotního učení 

Opatření 
4.2.1 Podpora nabídky celoživotního vzdělávání – pro seniory (rozšíření na 

další příspěvkové organizace města) 

Gestor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje 90 tis. Kč 

Externí financování Dotační programy 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor Počet zapojených příspěvkových organizací 3 a více 

Opatření 4.2.2 Podpora aktivit v mezinárodních vzdělávacích projektech 

Gestor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Období realizace průběžně 
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SC 4.2 Rozvoj dalšího vzdělávání a celoživotního učení 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje 100 tis. Kč 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 
Podíl zřizovaných škol zapojených do mezinárodních 

vzdělávacích projektů 
60 % 

Cílový indikátor 
Podíl zřizovaných škol zapojených do mezinárodních 

vzdělávacích projektů 
100 % 

 

SC 4.3 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a volný čas 

Opatření 4.3.1 Dobudování odborných učeben (za zvýšeného a cíleného využití dotací) 

Gestor Odbor školství mládeže a tělovýchovy (ve spolupráci s řediteli p. o.) 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje 2,5 – 3,0 mil. Kč (500-600 tis. Kč na 1 učebnu) 

Rozpočet na příští rok Podle dotačních možností 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (IROP, ESIF) 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor Počet nových odborných učeben 5 

Opatření 4.3.2 Navýšení kapacit zařízení pro péči o děti do 2 let věku (např. městské jesle) 

Gestor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje 3 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje 1,2 – 1,8 mil. Kč (cca 100-150 tis. Kč / měsíc)  

Externí financování Spíše nikoliv, může ale být vypsán vhodný dotační program 

Indikátor (1. rok) Zahájení realizace zřízení městských jeslí (ano/ne) ano 

Cílový indikátor Provozování zařízení pro péči o děti do 2 let věku (ano/ne) ano 
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SC 4.3 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a volný čas 

Opatření 
4.3.3 Navýšení počtu kapacit v mateřských školách (MŠ Kollárova-Těšnovice, 

MŠ Páleničkova, MŠ Mánesova) 

Gestor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Období realizace 2022–2025 

Investiční výdaje 1 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 0,5 mil. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Spíše nikoliv, může ale být vypsán vhodný dotační program 

Indikátor (1. rok) Počet rozpracovaných projektů zvyšování kapacit MŠ 1 

Cílový indikátor 1 Navýšení počtu kapacit v MŠ oproti roku 2021 10 % 

Cílový indikátor 2 Počet realizovaných projektů zvyšování kapacit MŠ od r. 2021 3 

Opatření 4.3.4 Navýšení kapacit ve školních družinách 

Gestor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje Záleží na vybraném způsobu řešení stávající situace 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje Záleží na vybraném způsobu řešení stávající situace 

Externí financování Dotační prostředky (ESIF, MŠMT) 

Indikátor (1. rok) 
Rozhodnutí o preferovaném způsobu řešení navyšování 

kapacit školních družin a odhadu nákladů 
ano 

Cílový indikátor Počet nově vybudovaných oddělení školních družin >5 

 

SC 4.4 Rozvoj volnočasové infrastruktury 

Opatření 
4.4.1 Podpora aktivního trávení volného času pro děti, dospělé a seniory 
prostřednictvím příspěvků na provoz / dotačních programů města pro místní 
volnočasová zařízení (Šipka, Klubíčko, Centrum pro seniory, …) 

Gestor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Období realizace průběžně 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok 2,7 mil. Kč (2,3 mil. Kč OŠMT, 400 tis. Kč OSVZ) 
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SC 4.4 Rozvoj volnočasové infrastruktury 

Provozní výdaje 140 tis. Kč (meziročně) 

Externí financování Dotační programy (MŠMT, Zlínský kraj) 

Indikátor (1. rok) 
Výpočet výchozí hodnoty objemu finančních prostředků 

v odpovídajících dotačních programech 
ano 

Cílový indikátor 
Průměrný meziroční růst objemu finančních prostředků 

v odpovídajících dotačních programech města (2022–2030) 
>5 % 

 

SC 4.5 Pokračování v preventivně výchovné péči pro děti a mládež 

Opatření 

4.5.1 Zajištění udržitelnosti fungování a zachování podpory školského zařízení 

střediska výchovné péče celodenní formy (prodloužení nájemní smlouvy 

s Rodinným centrem Kroměříž, z.s. a Střediskem výchovné péče v budově 

města Kroměříže nejpozději začátkem roku 2026) 

Gestor Rada města 

Období realizace průběžně (prodloužení stávající nájemní smlouvy do konce roku 2025) 

Investiční výdaje - 

Rozpočet na příští rok - (ponechání stávající podpory ve výši 500 tis. Kč) 

Provozní výdaje 25–50 tis. Kč (kumulovaně 0,9–1,8 mil. Kč do roku 2030) 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor 1 
Zachování stávající podpory města pro Středisko výchovné 

péče celodenní formy pro děti a jeho provoz v budově města 
ano 

Cílový indikátor 2 

Vyhledání dotace, která by pomohla vybudovat pobytové 

zařízení, nebo rozšířit nynější zařízení o pobytové kapacity 

s celodenní odbornou péčí a podporou 

ano 

 

SC 4.7 Modernizace a rekonstrukce budov v majetku města a jejich okolí 

Opatření 

4.7.1 Rekonstrukce rozvodů (el. energie, voda, topení, odpady), vybudování 

centrální klimatizace a rekonstrukce sociálních zařízení a osvětlení v budovách 

B a D MěÚ Kroměříž 

Gestor Odbor investic 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok 20 mil. Kč 

Provozní výdaje - 
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SC 4.7 Modernizace a rekonstrukce budov v majetku města a jejich okolí 

Externí financování Dotační programy (Zlínský kraj, IROP) 

Indikátor (1. rok) Vytvoření studie rekonstrukce budov B a D MěÚ Kroměříž ano 

Cílový indikátor 

Realizovaná rekonstrukce rozvodů a osvětlení v budovách 

B a D MěÚ Kroměříž, a to včetně vybudování centrální 

klimatizace a rekonstrukce sociálních zařízení 

ano 

Opatření 4.7.2 Vybudování centrální spisovny MěÚ Kroměříž (Rumunská 4064) 

Gestor Odbor investic 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok 30 mil. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (Zlínský kraj, IROP) 

Indikátor (1. rok) 
Zahájení provozu centrální spisovny MěÚ Kroměříž na 

adrese Rumunská 4064 
ano 

Cílový indikátor 
Provoz centrální spisovny MěÚ Kroměříž na adrese 

Rumunská 4064 
ano 

Opatření 
4.7.3 Rekonstrukce skleněného výtahu v budově B Městského úřadu Kroměříž 

(Husovo nám. 534) a zvýšení jeho bezpečnosti a plynulosti provozu 

Gestor Odbor investic 

Období realizace zatím nelze specifikovat 

Investiční výdaje 2023–2024 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (Zlínský kraj, IROP) 

Indikátor (1. rok) 
Vytvoření studie rekonstrukce skleněného výtahu v budově B 

MěÚ Kroměříž 
ano 

Cílový indikátor Proběhlá rekonstrukce výtahu v budově B MěÚ Kroměříž ano 

Opatření 
4.7.4 Oprava střechy budovy B MěÚ Kroměříž (Husovo nám. 534) a naplnění 

bezpečnostních požadavků 

Gestor Odbor investic 

Období realizace 2023–2025 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 
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SC 4.7 Modernizace a rekonstrukce budov v majetku města a jejich okolí 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (Zlínský kraj, IROP) 

Indikátor (1. rok) Vytvořená studie pro rekonstrukci střechy ano 

Cílový indikátor Provedená rekonstrukce střechy budovy B MěÚ Kromeříž ano 

Opatření 4.7.5 Odvlhčení suterénů budov B, C a D MěÚ Kroměříž (Husovo nám. 534) 

Gestor Odbor investic 

Období realizace 2022–2023 

Investiční výdaje zatím nelze specifikovat 

Rozpočet na příští rok zatím nelze specifikovat 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (Zlínský kraj, IROP) 

Indikátor (1. rok) Zpracování studie odvlhčení suterénů budov B, C a D ano 

Cílový indikátor 
Realizované odvlhčení suterénů budov B, C a D MěÚ 

Kroměříž a odstranění problémů s vlhkostí 
ano 

Opatření 

4.7.6 Zpracování a realizace strategie pro efektivní hospodaření s budovami 

využívanými příspěvkovými organizacemi města Kroměříže (ZŠ, MŠ, Dům 

kultury, Knihovna Kroměřížska, Sportovní zařízení města Kroměříže) 

Gestor Odbor investic 

Období realizace 2022–2030 

Investiční výdaje >200 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 20 mil. Kč 

Provozní výdaje - 

Externí financování Dotační programy (IROP, MŠMT) 

Indikátor (1. rok) Vytvoření pasportu budov, oprav a investic ano 

Cílový indikátor 

Realizovaná rekonstrukce rozvodů a osvětlení v budovách 

využívaných přísp. org. města Kroměříž, a to včetně 

vybudování centrální klimatizace, rekonstrukce sociálních 

zařízení, rekonstrukce hřišť a rekuperace 

ano 
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SC 4.8 Přívětivá veřejná správa (good governance) 

Opatření 4.8.1 Rozšíření e-govermentu – portál občana 

Gestor Odbor informačních technologií 

Období realizace 2023–2025 

Investiční výdaje 1,5 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok - 

Provozní výdaje 150 tis. Kč 

Externí financování Dotační prostředky (např. IROP, ERDF) 

Indikátor (1. rok) - - 

Cílový indikátor Město Kroměříž disponuje plně funkčním Portálem občana ano 

 

SC 4.9 Rozvoj infrastruktury chytrého města 

Opatření 4.9.1 Monitoring obsazenosti parkovišť 

Gestor Odbor informačních technologií 

Období realizace 2022–2025 

Investiční výdaje 1 mil. Kč 

Rozpočet na příští rok 250 tis. Kč 

Provozní výdaje 50 tis. Kč 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 

„Proof of concept“ – funkční monitoring na jednom parkovišti 

(tj. nasazení senzorů, vyhodnocovacího SW a aplikace 

výsledků v praxi) 

ano 

Cílový indikátor 

Nasazení systému na parkovištích ve vlastnictví města 

Kroměříže, a to dle výsledku „proof of concept“ a také dle 

individuálního posouzení poměru výkon / cena 

ano 

Opatření 4.9.2 Monitoring kvality ovzduší 

Gestor Odbor informačních technologií 

Období realizace 2023–2025 

Investiční výdaje 500 tis. Kč  

Rozpočet na příští rok 200 tis. Kč 

Provozní výdaje 40 tis. Kč 
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SC 4.9 Rozvoj infrastruktury chytrého města 

Externí financování Spíše nikoliv, může ale být vypsán vhodný dotační program např. z Fondu soudržnosti 

Indikátor 1 (1. rok) 
Provedení analýzy rozsahu monitoringu kvality ovzduší 

v kontextu technických možností 
ano 

Indikátor 2 (1. rok) 
Zahájení „proof of concept“ na základě provedené analýzy 

– realizace jednoho čidla a nasazení analytického SW.    
ano 

Cílový indikátor Počet měřících stanic imisí znečišťujících látek ve městě 
dle závěrů analýzy 

a výsledku „POC“ 

Opatření 4.9.3 Monitoring průjezdnosti, dopravní situace v Kroměříži 

Gestor Odbor informačních technologií 

Období realizace 2022–2025 

Investiční výdaje 200 tis. Kč 

Rozpočet na příští rok 200 tis. Kč 

Provozní výdaje 20 tis. Kč 

Externí financování - 

Indikátor (1. rok) 
Zrealizování monitoringu průjezdnosti a dopravní situace 

ve městě Kroměříži 
ano 

Cílový indikátor - - 

 
 

LEGENDA 

SC 1.X „název strategického cíle“ 

Opatření „název opatření“ 

Gestor odpovědná pracovní pozice za realizaci opatření 

Období realizace uvedení konkrétních let, ve kterých by mělo být opatření realizováno 

Investiční výdaje 
odhad finančního dopadu realizace opatření do rozpočtu města, bez zohlednění 

následných provozních nákladů 

Rozpočet na příští rok 
stanovení objemu finančních prostředků, které je v rozpočtu města nutné vyčlenit 

pro realizaci opatření v následujícím roce 

Provozní výdaje odhad ročního navýšení běžných výdajů města vlivem uskutečněné realizace opatření 

Externí financování 
identifikace využitelných externích zdrojů pro financování opatření (např. Zlínský 

kraj, ESIF – konkrétní OP, státní fondy, PPP, spolupráce obcí, úvěr atd.). 

Indikátor (1. rok) 
Měřitelný ukazatel, podle kterého bude možné vyhodnotit 

to, zda a do jaké míry je opatření naplňováno 

Požadovaná hodnota 

na konci příštího roku 

Cílový indikátor 
Měřitelný ukazatel, podle kterého bude možné vyhodnotit 

to, zda a do jaké míry bylo opatření naplněno 

Požadovaná hodnota 

na konci realizace 
 


