CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007392
Podpora strategického řízení obcí na
území Šternberska

AKČNÍ PLÁN, JEHO POSLÁNÍ, TABULKY JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A AKCÍ
Jak již z názvu vyplývá, je akční plán zejména plánem „akcí“ či „aktivit“, jejichž postupná
realizace by měla zajistit implementaci přijatého programu rozvoje obce. Program rozvoje města
Šternberk je strategickým dokumentem komunitním, vznikal mj. i s využitím výsledků dotazníkového
šetření mezi obyvateli obce, spolky a podnikateli. Jde tedy o strategii tvořící rámec pro aktivity
subjektů nejen z veřejného, ale i soukromého a neziskového sektoru. Jsou zde navržena taková
řešení, která jsou považována jednak za žádoucí a potřebná podle názoru vedení obce
s respektováním názorů veřejnosti a jednak jsou považována vedením obce za uskutečnitelná.
Akční plán, jenž je členěn podle jednotlivých dlouhodobých strategických rozvojových cílů,
obsahuje návrhy aktivit a projektů, z nichž některé jsou jasné a zřetelné (konkrétně vymezeny věcně,
místně, časově, finančně atd.), jiné jsou podstatně méně determinované. Na úrovni jednotlivých
projektů byly mj. stanoveny cíle, a pokud možno i objektivní ověřitelné ukazatele pro jejich dosažení.
Průběžné sledování (monitorování) těchto ukazatelů umožňuje měřit skutečně dosažené výsledky a
následně je porovnávat s výsledky předpokládanými (vyhodnocování). Tento postup je přínosný
v tom, že se v případě odchýlení od stanovených cílů dají včas učinit příslušná nápravná opatření.
Za zajištění přípravy a realizaci jednotlivých akcí (projektů) zodpovídá vždy jeho nositel, tedy
město. Město také rozhoduje o tom, zda bude projekt zpracovávat sama vlastními silami, nebo ve
spolupráci s dalšími významnými místními aktéry. Z hlediska financování se jedná o aktivity, které
jsou hrazeny z rozpočtových prostředků samého nositele nebo z vnějších finančních prostředků, které
ovšem nemůže sám příliš ovlivňovat.
Vzhledem k omezeným zdrojům (finančním, materiálním, lidským), jež jsou pro město
Šternberk limitující, a potenciální provázanosti jednotlivých akcí není možné začít jednotlivé akce
realizovat všechny současně (paralelně). Výběr a realizace jednotlivých aktivit stejně tak jako
naplňování vlastního akčního plánu budou záviset zejména na aktivitě a schopnostech místních
aktérů, na míře jejich spolupráce, množství disponibilních finančních zdrojů a celkové koordinaci
jednotlivých aktivit.
Vzhledem ke značné proměnlivosti místního i vnějšího prostředí a následné změně některých
vstupních podmínek nelze individuální aktivity či projekty plánovat na příliš dlouhou dobu dopředu,
proto je akční plán zpracován v krátkodobém časovém intervalu na období tří let, což je v souladu
s rozpočtovými pravidly. V našem případě určuje aktivity, jejichž uskutečnění je naplánováno do
konce roku 2022.
Jelikož je akční plán nejrychleji zastarávající částí celého programového dokumentu (mnohé
projekty jsou již realizovány, od některých projektových záměrů bylo upuštěno apod.), jedná se o
otevřený pracovní dokument, který bude průběžně aktualizován, zpřesňován, rozpracováván a
upravován podle konkrétní situace a vývoje vnějšího prostředí tak, aby skýtal co největší oporu
rozvojovým činnostem obce. Je nutno ho přizpůsobovat především aktuálním potřebám obce. Po
každoročním (maximálně dvouročním) vyhodnocení úspěšnosti realizace jednotlivých aktivit bude
jeho aktualizaci provádět orgán, který schválil tento strategický rozvojový plán (tzn. Zastupitelstvo
města Šternberk). Pokud se má získat ucelená informace o správném plnění akčního plánu (jeho cílů)
i o transparentním a efektivním vynakládání poskytnutých finančních prostředků, je třeba provádět
paralelní technický a finanční monitoring s pravidelným předkládáním příslušných monitorovacích
zpráv (vyhodnocování).
Je třeba si uvědomit, že akční plán bude zejména vzhledem k postupné konkretizaci finančních
možností na jednotlivé aktivity také postupně doplňován o nově vznikající projekty, které budou
zapadat do rozvojové strategie celého Mikroregionu Šternbersko, budou mít vliv na naplňování této
strategie a celkový socioekonomický rozvoj celého regionu.
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Primárním nositelem jednotlivých projektů je město Šternberk, jehož rozpočet je sestavován
v souladu s rozpočtovými pravidly. Přestože městské příjmy v posledních letech mírně narůstají, jsou
investiční možnosti obce čistě z vlastních zdrojů poměrně omezené. Přičteme-li k tomuto další
podstatné skutečnosti jako např. velmi časté změny podmínek dotačních titulů jednotlivých
poskytovatelů (evropských a státních fondů, Olomouckého kraje atd.) a dlouhodobost některých
projektů, je predikce finančních nákladů realizace akčního plánu na delší než tříleté období velmi
obtížná.

Tab.: Investiční akce akčního plánu města Šternberk a zdroje jejich financování.
Město
IROP
IROP
MŠMT SFDI
OPŽP Úvěr Celkem
Šternberk
(ITI OA) (MAS)
Krytý bazén
150,0
–
–
–
–
–
–
150,0
Atletický stadion I. etapa
20,4
20,2
–
–
–
–
–
40,6
Nájemní bydlení Bezručova
10,0
–
–
–
–
– 40,0
50,0
II/444 Šternberk průtah (Věžní)
11,3
– 15,5
–
–
–
–
26,8
Olomoucká – smíšená stezka I.
11,6
–
–
12,5
–
–
–
24,1
a II. etapa
Výstavba a modernizace
1,2
–
–
–
11,3
–
–
12,5
učeben ZŠ Svatoplukova
ZŠ nám. Svobody –
10,6
–
–
–
–
4,5
15,1
rekonstrukce tělocvičny
Revitalizace přednádražního
4,0
–
–
20,5
–
–
–
24,5
prostoru
Celkem
219,1
20,2 15,5
33,0
11,3
4,5 40,0
343,6
Akce

Schváleno zastupitelstvem města

Dne 24. 6. 2020
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Název projektu/akce

Krytý bazén

Časová priorita
2019–2022
Popis projektu/akce, jeho zdůvodnění, výčet nejdůležitějších aktivit
Městu Šternberk chybí již mnoho let krytý bazén a jeho výstavba je častým a dlouhodobým tématem. Školy
musí jezdit na výuku plavání do okolních měst, také občané musí využívat bazény a vodní zábavní parky
v okolních někdy i vzdálenějších obcích či městech. Výstavbou krytého bazénu se zlepší občanská vybavenost
města Šternberk, odpadne dojíždění dětí kvůli výuce plavání a vzniknou nové možnosti volnočasových aktivit
pro občany města. Krytý bazén bude obsahovat víceúčelový bazén s plaveckou, zážitkovou, výukovou a
dětskou částí včetně wellness.
Cíl(e) projektu/akce:
Vybudování víceúčelového bazénu s plaveckou i zážitkovou části a wellness
prostory.
Nositel projektu/garant
Město Šternberk
Odpovědná osoba
Ing. Stanislav Orság
Organizační propojení,
Výstavba bazénu je realizována metodou design & bulit, což představuje
požadavky na spolupráci
velmi úzkou spolupráci zástupců města se zhotovitelem stavby. Dále je
s ostatními subjekty
v dané lokalitě nutno rekonstruovat případně dobudovat některé
inženýrské sítě včetně navazujících komunikací, což klade vysoké nároky na
koordinaci projekční přípravy i následné realizace jednotlivých akcí.
Cílová skupina
Obyvatelé města Šternberk a blízkého okolí
Hodnoticí a monitorovací ukazatele:
2019 – zahájení projekční činnosti
03/2020 – dokumentace pro územní rozhodnutí
03–06/2020 – územní řízení
Do 09/2020 – dokumentace pro stavební povolení
09–10/2020 stavební řízení
11/2020 – zahájení stavebních prací
Do 09/2022 – dokončení realizace
Časový plán realizace
2019–2020 příprava, 2020–2022 realizace
Předpokládané náklady
160 mil. Kč bez DPH
projektu/akce
Harmonogram projektu
Aktivita projektu
2019
2020
I. Q 2021
II. Q 2021 III. Q 2021 IV. Q 2021
2022
1. Přípravná fáze
x
x
2. ZD a VŘ
x
3. Stavební práce
x
x
x
x
x
x
Finanční plán, předpokládaný způsob financování – Finanční plán, předpokládaný způsob financování –
příprava:
realizace:
2019: Projektový záměr, zadávací řízení na
zhotovitele (metoda design&built), zahájení
projektové přípravy – 200 tis. Kč
2020: Projektová dokumentace, zahájení stavby – 10
mil. Kč
Způsob financování:
Město Šternberk

11/2020–08/2022 – vlastní realizace projektu
Způsob financování:
Město Šternberk – 150 mil. Kč z rozpočtu města
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Překážky a rizika záměru, limity

Další podmínky a předpoklady pro
uskutečnění a úspěch programu a
opatření
Název projektu/akce

Je nutná rekonstrukce kanalizace a zajištění dostatečné kapacity
vody pro provoz bazénu. Metoda desing&built neumožňuje velké
zásahy investora do navrženého řešení, případné požadavky nad
rámce navrženého řešení mohou být zdrojem vícenákladů.
Rekonstrukce a dobudování inženýrských sítí včetně vyřešení
komunikačního napojení lokality i ve vazbě na sousedící nemocnici
případně na projekt atletického stadionu.

Atletický stadion – I. etapa

Časová priorita
07/2020 – 12/2020
Popis projektu/akce, jeho zdůvodnění, výčet nejdůležitějších aktivit
Projekt řeší chybějící zázemí pro atletické disciplíny ve Šternberku. Členové Atletického klubu Šternberk,
kteří budou jedním z hlavních uživatelů stadionu, teď dojíždí na tréninky do Olomouce, ale i tam již je
kapacita atletického zařízení nedostatečná. Atletický stadion bude dále využíván dětmi a studenty základních
škol a gymnázia v rámci hodin tělesné výchovy, o využití stadionu má zájem i Dům dětí a mládeže ve
Šternberku, Sportovní klub SKI-OB Šternberk, Vincentinum a další sportovci. Cílem I. etapy projektu je
výstavba atletického oválu, vytvoření multifunkčních sektorů pro technické disciplíny ve vnitřním prostoru
oválu a související terénní úpravy. V následné plánované II. etapě by byla vybudována tribuna a sociální
zázemí.
Cíl(e) projektu/akce:
Výstavba atletického oválu včetně multifunkčních sektorů pro technické
disciplíny.
Nositel projektu/garant
Město Šternberk
Odpovědná osoba
Ing. Stanislav Orság
Organizační propojení,
Nutná koordinace s dalšími investičními akcemi v dané lokalitě. V rámci I.
požadavky na spolupráci
etapy nebude vybudováno sociální zázemí, uživatelé atletického stadionu
s ostatními subjekty
budou využívat sociální zázemí sousedícího fotbalového stadionu.
Cílová skupina
Obyvatelé města Šternberk
Hodnoticí a monitorovací ukazatele:
03–04/2020 – zadávací řízení na zhotovitele
06/2020 – zahájení realizace projektu
12/2020 – ukončení realizace projektu
Časový plán realizace
2019 – příprava, 2020 realizace
Předpokládané náklady
40,5 mil. Kč včetně DPH
projektu/akce
Harmonogram projektu
Aktivita projektu
2019
2020
I. Q 2021
II. Q 2021 III. Q 2021 IV. Q 2021
2022
1. Přípravná fáze
x
x
2. ZD a VŘ
x
3. Stavební práce
x
Finanční plán, předpokládaný způsob financování – Finanční plán, předpokládaný způsob financování –
příprava:
realizace:
2016-2019: Projektová dokumentace, stavební
povolení
2020: Výběrové řízení – 90 tis. Kč
Způsob financování:
Město Šternberk

06-12/2020 – vlastní realizace projektu – 40,5 mil. Kč
Způsob financování:
Město Šternberk – 20,4 Kč
MŠMT – max. 50 %, předpoklad 20,2 mil. Kč
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Další podmínky a předpoklady pro
uskutečnění a úspěch programu a
opatření

Název projektu/akce

Pokud dojde k prodloužení zadávacího řízení a realizace nebude
zahájena nejpozději 08/2020, není možné v termínu požadovaném
poskytovatelem dotace tuto akci realizovat. Akce nebude
realizována ani v případě, že dotace nebude poskytnuta.
Zajištění navazující inženýrské a technické infrastruktury
v souvislosti s ostatními investičními akcemi v dané lokalitě.

Nájemní bydlení Bezručova 20–22

Časová priorita
07/2020–02/2022
Popis projektu/akce, jeho zdůvodnění, výčet nejdůležitějších aktivit
Město Šternberk se potýká s nedostatkem nájemních bytů, zvláště pak bytů dostupných pro všechny skupiny
obyvatel. V majetku města jsou nevyužité domy Bezručova 20–22, které je nutné rekonstruovat. Cílem
projektu je tedy rekonstrukce těchto dvou domů a vybudování 26 malometrážních bytů, což řeší jak problém
využití objektu, tak i získání možnosti nabídnout dostupné nájemní bydlení.
Cíl(e) projektu/akce:
Rekonstrukce objektů Bezručova 20–22 a vybudování nájemních bytů.
Nositel projektu/garant
Město Šternberk
Odpovědná osoba
Jiří Kraus
Organizační propojení,
požadavky na spolupráci
s ostatními subjekty
Cílová skupina
Obyvatelé města Šternberk
Hodnoticí a monitorovací ukazatele:
03/2020 – vydáno stavební povolení
04–05/2020 – zadávací řízení na zhotovitele
07/2020 – zahájení rekonstrukce
02/2022 – ukončení realizace projektu
Časový plán realizace
2019 – příprava, 2020–2022 realizace
Předpokládané náklady
50 mil. Kč včetně DPH
projektu/akce
Harmonogram projektu
Aktivita projektu
2019
2020
I. Q 2021
II. Q 2021 III. Q 2021 IV. Q 2021
2022
1. Přípravná fáze
x
x
2. ZD a VŘ
x
x
3. Stavební práce
x
x
x
x
x
x
Finanční plán, předpokládaný způsob financování – Finanční plán, předpokládaný způsob financování –
příprava:
realizace:
2019: Projektový záměr
2019-2020: Projektová dokumentace – 959 tis. Kč
04 – 05/2020: Výběrové řízení na dodavatele – 90
tis. Kč
Způsob financování:
Město Šternberk – 1 049 tis. Kč

Vlastní realizace projektu – 50 mil. Kč
Způsob financování:
Město Šternberk – 50 mil. Kč
z toho cca 40 mil. Kč úvěr.
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Další podmínky a předpoklady pro
uskutečnění a úspěch programu a
opatření

Název projektu/akce

Jedná se o rekonstrukci starých domů, je tedy riziko vzniku
nepředpokládaných vícenákladů. Vysoké nároky na doprovodnou
infrastrukturu (zejména doprava v klidu) – součást projektu.
Lokalita vytváří dostatečné zázemí pro další rozvojové záměry.

II/444 Šternberk průtah (Věžní) – chodník a smíšená
stezka pro chodce a cyklisty

Časová priorita
09/2019 – 12/2020
Popis projektu/akce, jeho zdůvodnění, výčet nejdůležitějších aktivit
Předmětem akce je vytvoření ucelené trasy pro pěší a cyklisty (chodníku a smíšené stezky) podél a přes velmi
zatíženou komunikaci II/444 na ulici Věžní včetně oblasti před autobusovým a vlakovým nádražím. Akce je
součástí rozsáhlého projektu Olomouckého kraje na rekonstrukci průtahu II/444 ve Šternberku.
Cíl(e) projektu/akce:
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců podél II/444,
zlepšení plynulosti dopravy, navázání tras na autobusové a vlakové nádraží
a odstranění bariér v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace.
Nositel projektu/garant
Město Šternberk
Odpovědná osoba
Ing. Stanislav Orság
Organizační propojení,
Nutná koordinace s hlavním investorem akce rekonstrukce průtahu II/444
požadavky na spolupráci
ul. Věžní ve Šternberku a dalšími investičními akcemi v dané lokalitě –
s ostatními subjekty
elektrizace trati, rekonstrukce nádražní budovy (Správa železnic),
regenerace přednádražního prostoru, cyklostezka Pískoviště atd.
Cílová skupina
Obyvatelé města Šternberk
Hodnoticí a monitorovací ukazatele:
09/2019 – zahájení realizace projektu
12/2020 – ukončení realizace projektu
Časový plán realizace
09/2019 – 12/2020
Předpokládané náklady
26,8 mil. Kč včetně DPH
projektu/akce
Harmonogram projektu
Aktivita projektu
2019
2020
I. Q 2021
II. Q 2021 III. Q 2021 IV. Q 2021
2022
1. Přípravná fáze
x
2. ZD a VŘ
x
3. Stavební práce
x
x
Finanční plán, předpokládaný způsob financování – Finanční plán, předpokládaný způsob financování –
příprava:
realizace:
2019: Projektový záměr
2020: Projektová dokumentace
Způsob financování:

Vlastní realizace projektu – 26,8 mil. Kč
Způsob financování:
Město Šternberk – 11,3 mil. Kč
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Olomoucký kraj

SFDI – 15,5 mil. Kč

Překážky a rizika záměru, limity

Náročná koordinace souvisejících staveb v lokalitě. Riziko
nepředpokládaných vícenákladů vzhledem k náročnosti celého
projektu rekonstrukce průtahu ulice Věžní. Zhoršení dopravní
obslužnosti lokality, poškození dalších komunikací určených jako
objízdné trasy.

Další podmínky a předpoklady pro
uskutečnění a úspěch programu a
opatření

Název projektu/akce

Olomoucká – smíšená stezka I. a II. etapa

Časová priorita
09/2019 – 12/2020
Popis projektu/akce, jeho zdůvodnění, výčet nejdůležitějších aktivit
Předmětem projektu je obnova přilehlého chodníku podél silnice I/46 (Olomoucká). Obnova spočívá v
přestavbě chodníku podél silnice na smíšenou stezku pro chodce a cyklisty a vybudování obousměrné
autobusové zastávky a přechodu pro chodce se středovým ochranným dělícím ostrůvkem v blízkosti areálů
Psychiatrické léčebny Šternberk a firmy EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. Realizací projektu dojde k rozšíření sítě
cyklostezek ve Šternberku a vytvoření podmínek pro mobilitu, zejména pro každodenní dojížďku do
zaměstnání. Provedené úpravy povedou ke zvýšení bezpečnosti a umožní bezbariérové užívání obnovené
stezky osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezpečnost cyklistů a chodců bude posílena
rovněž novým veřejným osvětlením, které bude při menších energetických nárocích poskytovat kvalitnější
osvětlení komunikačního prostoru.
Cíl(e) projektu/akce:
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců podél silnice I/46,
zlepšení plynulosti dopravy a odstranění bariér v dopravě pro osoby s
omezenou schopností pohybu a orientace
Nositel projektu/garant
Město Šternberk
Odpovědná osoba
Ing. Stanislav Orság
Organizační propojení,
Koordinace s firmami sídlícími na Olomoucké ulici a jejich projekty, zejména
požadavky na spolupráci
řešení vjezdů a komunikačních tras do areálů firem, navazující terénní
s ostatními subjekty
úpravy.
Cílová skupina
Obyvatelé města Šternberk
Hodnoticí a monitorovací ukazatele:
09/2019 – zahájení realizace projektu
12/2020 – ukončení realizace projektu
Časový plán realizace
Předpokládané náklady
projektu/akce
Harmonogram projektu
Aktivita projektu
2019
1. Přípravná fáze
x
2. ZD a VŘ
x
3. Stavební práce
x

09/2019 – 12/2020
24,5 mil. Kč včetně DPH

2020

I. Q 2021

x
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II. Q 2021 III. Q 2021

IV. Q 2021

2022

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007392
Podpora strategického řízení obcí na
území Šternberska
Finanční plán, předpokládaný způsob financování –
příprava:

Finanční plán, předpokládaný způsob financování –
realizace:

2018 – 2019: Projektová dokumentace

Vlastní realizace projektu – 24,1 mil. Kč

Způsob financování:
Město Šternberk – 0,5 mil. Kč
Překážky a rizika záměru, limity

Další podmínky a předpoklady pro
uskutečnění a úspěch programu a
opatření

Název projektu/akce

Způsob financování:
Město Šternberk – 11,6 mil. Kč
IROP (ITI OA) – 12,5 mil. Kč
Nutné změny vyvolané novými projekty v ulici Gen. Eliáše
(kanalizace, komunikace). Minimální možnost uzavírek silnice I/46
vzhledem k rekonstrukcím dalších komunikací ve Šternberku,
případně blízkém okolí.
Plynulá příprava navazujících rozvojových záměrů (cyklopřejezd
Jívavská, cyklotrasy Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu,…)

Výstavba a modernizace učeben ZŠ Svatoplukova

Časová priorita
12/2019 – 06/2021
Popis projektu/akce, jeho zdůvodnění, výčet nejdůležitějších aktivit
Předmětem je výstavba specializovaných učeben v podkroví školy včetně budování bezbariérových úprav,
pořízení vybavení do specializovaných učeben, pořízení bezpečnostních prvků u vstupu do budovy a úpravy
zeleně a venkovního prostranství.
Cíl(e) projektu/akce:
Vybudování chybějících či nedostatečných odborných učeben a zajištění
bezbariérového přístupu.
Nositel projektu/garant
Město Šternberk
Odpovědná osoba
Ing. Stanislav Orság
Organizační propojení,
Stavební práce je nutné koordinovat tak, aby nenarušovaly průběh výuky či
požadavky na spolupráci
aby jejich dopady na výuku byly minimální.
s ostatními subjekty
Cílová skupina
Obyvatelé města Šternberk
Hodnoticí a monitorovací ukazatele:
02–04/2020 výběrové řízení na dodavatele
06/2020 – zahájení realizace projektu
06/2021 – ukončení realizace projektu
Časový plán realizace
06/2020 – 06/2021
Předpokládané náklady
12,6 mil. Kč včetně DPH
projektu/akce
Harmonogram projektu
Aktivita projektu
2019
2020
I. Q 2021
II. Q 2021 III. Q 2021 IV. Q 2021
2022
1. Přípravná fáze
x
2. ZD a VŘ
x
3. Stavební práce
x
x
x
Finanční plán, předpokládaný způsob financování – Finanční plán, předpokládaný způsob financování –
příprava:
realizace:
2020: Výběrové řízení

Vlastní realizace projektu – 12,5 mil. Kč

Způsob financování: 100 tis. Kč
Město Šternberk

Způsob financování:
Město Šternberk – 1,2 mil. Kč Kč
IROP – 11,3 mil. Kč
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Podpora strategického řízení obcí na
území Šternberska
Překážky a rizika záměru, limity

Další podmínky a předpoklady pro
uskutečnění a úspěch programu a
opatření

Název projektu/akce

Možnost vzniku vícenákladů vzhledem k poměrně rozsáhlé
rekonstrukci. Nutná částečná realizace za provozu školského
zařízení – zvýšené nároky na BOZP.
Minimální omezení provozu školy.

ZŠ nám. Svobody – rekonstrukce tělocvičny

Časová priorita
06/2020 – 06/2021
Popis projektu/akce, jeho zdůvodnění, výčet nejdůležitějších aktivit
Předmětem projektu je rekonstrukce stávající tělocvičny a jejího sociálního zázemí, které je v nevyhovujícím
stavu. Rovněž bude vyměněný střešní plášť, výplně otvorů a provedeno zateplení budovy. V souvislosti se
změnou dispozice šaten a sociálního zázemí bude nutné zbudovat kompletně nové vedení instalací v celém
objektu, které bude využívat stávající zdroje.
Cíl(e) projektu/akce:
Rekonstrukce tělocvičny včetně sociálního zázemí a snížení energetické
náročnosti budovy.
Nositel projektu/garant
Město Šternberk
Odpovědná osoba
Ing. Stanislav Orság
Organizační propojení,
Stavební práce je nutné koordinovat tak, aby co nejméně omezily provoz
požadavky na spolupráci
tělocvičny pro potřeby výuky.
s ostatními subjekty
Cílová skupina
Obyvatelé města Šternberk
Hodnoticí a monitorovací ukazatele:
2019 – příprava projektové dokumentace
02–04/2020 – výběrové řízení na dodavatele
06/2020 – zahájení realizace
06/2021 – ukončení realizace
Časový plán realizace
06/2020 – 06/2021
Předpokládané náklady
15,5 mil. Kč včetně DPH
projektu/akce
Harmonogram projektu
Aktivita projektu
2019
2020
I. Q 2021
II. Q 2021 III. Q 2021 IV. Q 2021
2022
1. Přípravná fáze
x
x
2. ZD a VŘ
x
3. Stavební práce
x
x
x
Finanční plán, předpokládaný způsob financování – Finanční plán, předpokládaný způsob financování –
příprava:
realizace:
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Podpora strategického řízení obcí na
území Šternberska
2019: Projektová dokumentace

Vlastní realizace projektu – 15,1 mil. Kč

Způsob financování:
ZŠ Náměstí Svobody – 400 tis. Kč

Způsob financování:
Město Šternberk – 15,1 mil. Kč
OPŽP – max. 30 % ze 4,5 mil. Kč, připravuje se podání
žádosti o dotaci
Charakter akce – rekonstrukce stávajícího zařízení – nebezpečí
vícenákladů, zjištěných až během realizace.
Minimální omezení výuky školy.

Překážky a rizika záměru, limity
Další podmínky a předpoklady pro
uskutečnění a úspěch programu a
opatření

Název projektu/akce

Revitalizace přednádražního prostoru

Časová priorita
06/2020 – 04/2021
Popis projektu/akce, jeho zdůvodnění, výčet nejdůležitějších aktivit
Předmětem projektu je vybudování nových parkovacích míst pro vozidla včetně příjezdových komunikací,
vegetačních úprav a informačního systému pro hromadnou dopravu v přednádražním prostoru. Celý tento
prostor je nyní „brownfieldem“, který bude po rekonstrukci sloužit jako přestupní terminál pro všechny
druhy dopravy. Celý projekt je řešen jako bezbariérový.
Cíl(e) projektu/akce:
Vybudování přestupního terminálu s dostatečnou kapacitou parkování pro
vozidla i kola.
Nositel projektu/garant
Město Šternberk
Odpovědná osoba
Ing. Stanislav Orság
Organizační propojení,
Rekonstrukci přednádražního prostoru je nutno koordinovat s dalšími
požadavky na spolupráci
stavbami v této lokalitě souvisejícími zejména s elektrizací trati,
s ostatními subjekty
rekonstrukcí výpravní budovy a rekonstrukcí ulice Věžní.
Cílová skupina
Obyvatelé města Šternberk
Hodnoticí a monitorovací ukazatele:
2019 – projektová dokumentace
06–08/2020 – výběrové řízení na dodavatele
11/2020 – zahájení realizace projektu
06/2022 – ukončení realizace projektu

Časový plán realizace
Předpokládané náklady
projektu/akce
Harmonogram projektu
Aktivita projektu
2019
1. Přípravná fáze
x
2. ZD a VŘ
3. Stavební práce

11/2020 – 06/2022
25 mil. Kč včetně DPH

2020

I. Q 2021

x
x

x
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II. Q 2021 III. Q 2021

x

x

IV. Q 2021

2022

x

x

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007392
Podpora strategického řízení obcí na
území Šternberska
Finanční plán, předpokládaný způsob financování –
příprava:

Finanční plán, předpokládaný způsob financování –
realizace:

2019: Projektová dokumentace – 0,5 mil. Kč

Vlastní realizace projektu – 24,5 mil. Kč

Způsob financování:
Město Šternberk
Překážky a rizika záměru, limity

Další podmínky a předpoklady pro
uskutečnění a úspěch programu a
opatření

Způsob financování:
Město Šternberk – 4 mil. Kč
IROP (ITI OA) – 20,5 mil. Kč – připravuje se žádost
V případě neúspěšné žádosti o dotaci nebude město Šternberk
schopno realizovat tuto akci z vlastních zdrojů. Přitom bude nutné
provedení alespoň části základních opatření, vyvolaných úpravami
výpravní budovy ČD, stavebními úpravami Věžní ulice.
Koordinace se stavbami v dané lokalitě.
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