SOUHRNNÁ TABULKA VYHODNOCENÍ OPATŘENÍ A AKTIVIT STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA BLATNÁ

rozvojový
opatření
pilíř

aktivita

termín realizace

předpokládané
náklady v tis. Kč

náklady v tis. Kč
indikátor výstupu

1

1.01

obnova a oprava silniční sítě v městě

2015-2020

1

1.01

2015-2020

50 000,00 počet křižovatek

ks

1

1.01

2015-2020

x

ks

1

1.02

rekonstrukce křižovatek
přeložky I/20, II/173 a II/175 včetně
vybudování obchvatu Skaličan
oprava a rekonstrukce místních
komunikací a chodníků v Blatné a
osadách

2015-2020

10 000,00 plocha

m2

1

1.02

vybudování místních komunikací

2015-2020

20 000,00 plocha

m2

1

1.02

opravy návsí v osadách Blatné

2015-2020

2 000,00 plocha

m2

1

1.03

zvyšování počtu parkovacích míst

2015-2020

5 000,00 počet parkovacích míst

ks

1

1.03

2 000,00 počet parkovacích míst

m2

1

1.04

1

1.04

podpora rozvoje občanské vybavenosti rozvojových ploch
2015-2020
zlepšení dopravní obslužnosti
(autobusové i vlakové)
2015-2020
rekonstrukce a přemístění autobusových
zastávek
2015-2020

1

1.05

1

1.05

1
1

1.06
1.06

zvýšení bezpečnosti chodců, úpravy
stávajících přechodů
realizace cyklostezek, stezek pro in-line
bruslaře, pěších stezek
zainvestování infrastruktury pro
rozvojové plochy města (bydlení,
podnikání)
využívání obnovitelných zdrojů

1

1.06

udržení kotelny a horkovodu

1

1.07

1

1.07

protipovodňová opatření na vodních
tocích přírodě blízkým způsobem
2015-2020
zvýšení retenční a retardační schopnosti
krajiny
2015-2020

1

1.08

obnova a rozšíření vodohospodářské
infrastruktury

1

1.08

1

1.08

1

1.09

1

1.09

1

1.10

1

1.10

1

1.11

1
1

1.11
1.11

dostavba 3. stupně čištění ve stávající
ČOV, popř. výstavba nové ČOV
budování ČOV v osadách Blatné
zakládání a údržba veřejné zeleně ve
městech a osadách; výsadba liniové
zeleně v krajině
podpora ochrany významných krajiných
prvků a realizace revitalizačních opatření
těchto prvků
snižování energetických ztrát
zateplováním objektů, zejména u objektů
občanské vybavenosti
výstavba zařízení pro nakládání s plyny ze
skládky
podpora a rozvoj možností pro třídění
odpadů obyvatelstvem
zvyšování informovanosti obyvatel v
oblasti odpadového hospodářství
vybudování nového sběrného dvora

2015-2020

5 000,00 lokální místa

jednotka

počet přeložek (etap)

x

stav k roku 2014
počet čekáren/zálivy
3 000,00 Palackého/ studie
1 000,00 počet přechodů

ks

%
ks/ks/ks
ks

hodnota

zhodnocení plnění

studie ŘSD - I/20 JČ Kraj - Humanizace průjezdních úseků
Blatná, Hněvkov; Křižovatka silnic I/20xIII/02019xmístní
komunikace (ul Plzeňská, Vrbenská, u benziny); Křižovatka
silnic I/20xII/173 x III/1731 (Písecká, Vorlíčkovax Jiráskova, u
15 Myslivny); Přeložka silnici I/20 rybník Sladovna
6 okružní křižovatka II/173, II/175 a II/121
přeložka II/173 - vydáno územní rozhodnutí (podáno
4 odvolání)
opravy chodníků a komunikací se provádí průběžně, splněno
chodníky Vinice, chodník ul B. Němcové II. Etapa,
10000 komunikace ul. Řečická, chodníky Písecká
komunikace ul. Habrová, kom.Lipová, chodník ul. Hálova,
chodník ul. Nad Vdovečkem, kom. Ul. Javorová, kom. Na
1500 Blýskavkách II. Etapa

5000 náves ve Skaličanech, oprava kom. Milčice

50 parkovací stání v ul Krátká, na Vdovečkem, Nerudova
v územním plánu stanoveny plochy pro novou školu včetně
500 sportovní haly
navýšení o opakované jednání o udržení stávajících spojů, zrušen
10% dálkový spoj Blatná - Praha (7:00, 16:15)
oprava zastávek ve Skaličanech, studie autobusových
5/1/1 zastávek v ul. Palackého a B. Němcové
20 stanovené projekty provedeny
vytipována a do územního plánu začleněna cyklostezka
30 propojující silnice Vrbenská - Zábořská

vlastní zdroje

3 000,00
-

cizí zdroje

neznámé

plnění indikátoru
poskytovatel

ŘSD

10 000,00
-

JČ kraj

x
počet
křižovatek
počet
přeložek

-

x

0x

700,00

-

bm

x

délka úpravy toku

km

x

plocha území

km2

2014-2020

500,00 počet záměrů

ks

6 EKO point zřízen v rámci dotace

2 zateplena budova Steko, MŠ Vrcholického v roce 2017
dle posudků se ze skládky uvolňuje malé množství plynů 1 zařízení není potřeba budovat

2015-2020

20 000,00 počet budov

ks

2015-2020

x

zařízení

ks

2014-2020

x

počet záměrů

ks

2015-2020
2015-2020

x
x

počet akcí
sběrný dvůr

ks
ks

8 uvedené projekty jsou plněny
informační články v Blatenských listech, zavedení
6 motivačního programu pro občany
1 Připravena projektová dokumentace pro územní řízení

aktivita průběžně plněna, vypustit parkovací státní pro
kamiónovou dopravu, pokračovat

-

50,00

200 vyměněny topné kanály Nad Lomnicí

obnova zeleně nám. Komenského, Šihlova ul., údržba Husovy
2 500 sady

postupně plněny

zlepšení dopravní
5 bezpečnosti

120,00

bm

m2

aktivitu v tomto rozsahu zrušit, projekty tohoto typu mohou
být zapracovány do ostatních aktivity oblasti 1.02

počet
přechodů

-

délka

5 000,00 plocha zeleně

plněno

-

-

x

2015-2020

aktivita průběžně plněna, stanovit nové cíle

-

2015-2020

ks

postupně plněny

810,00

délka sítí
x

15 000,00 ČOV

aktivita průběžně plněna, stanovit nové cíle

m2
počet
parkovacích
míst
počet
parkovacích
míst
stav k roku
2014
počet
čekáren

-

2015-2020

postupně plněny

-

820,00
-

ks

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

275,00

vybudování 2. etapy za Malým Vrchem a dokončen
700 vodovodní řád Blýskavky
1 záměr na rok 2018

50 000,00 objekt

postupně plněny

1800 x

m
ks

2015-2018

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

m2

15 000,00 délka sítí
2 500,00 objekt

3700 lapač písku proveden + návrh odlehčování komory
projektová dokumentace na ČOV pořízena, vydáno územní
rozhodnutí na novou ČOV, třetí stupeň čištění bude
1 realizován v roce 2017.
v územním plánu města vymezena plocha pro ČOV, zatím
7 není záměr budování ČOV v osadách

postupně plněny

-

2015-2020
2015-2020

ks

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

2 595,00

km

15 000,00 objekt

postupně plněny

plocha m2

-

-

x

návrh pro pracovní skupiny na další období

x
zlepšení dopravy
1 ve městě

-

15 000,00 délka

2015-2020

x

naplňování cílů

dopadu

1 210,00

2015-2020

zpracovaná studie s vyhodnocením ovlivnění zaplavovaného
3 území
proveden částečný pasport, dohledání původní
3 dokumentace

výsledku

x
zlepšení místních
komunikací,
2064 chodníků

-

JČ kraj

výstupu

zlepšení kvality
650 bydlení
zlepšení kvality
19 bydlení

x

x

postupně plněny

aktivta průběžně plněna, ponechat beze změny

stav udržen

x
zlepšení kvality
cestování

postupně plněny

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

postupně plněny

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

splněno

aktivita projektu dokončena, nové předchody jsou budovány
jako bezbariérové

postupně plněny

aktivitu ponechat

3,00

x
x

x
postupně plněny
x
v přípravě
snížení ztrát
70 dodávaného tepla postupně plněny

aktivitu průběžně plněna, stanovit nové cíle
aktivita připravována, stanovit nové cíle
aktivita průběžně plněna, zachovat

prověření
dopadu
délka úpravy protipovodňový
toků
ch opatření
x

postupně plněny

-

plocha území x

splněno

převést projekt do revitalizačních opatření, neboť opatření má
nízký protipovodňový efekt
projekt zrušit, neboť nebylo nalazeno opatření s významným
efektem

-

objekt/délka

postupně plněny

aktivita průběžně plněna, zachovat

-

-

snížení
vypouštění
objekt/délka fostoru

-

-

50,00
-

240,00

146,00

25,00

1 570,00
-

100,00
-

110,00

-

15,00

JČ kraj

x
plocha
zeleněn/ks
stromů

x
zlepšení kvality
vody ve vodním
1 toku

zlepšení kvality
vypouštěných vod postupně plněny

x

x

x

x

zkvalitnění bydlení
ve městě
postupně plněny

aktivita průběžně plněna, zachovat
navrhujeme záměr začlenit do položky obnosva a rozšíření
vodohospodářské infrastruktury

aktivita průběžně plněna, zachovat

počet záměrů

1 rekreační využití

splněno

aktivita splněna, nový záměr není stanoven, aktivitu zrušit

-

počet budov

2x

postupně plněny

aktivita průběžně plněna, zachovat

-

zařízení

nenaplněn

aktivitu navrhujem zrušit

-

počet záměrů

x
snížení produkce
komunálního
3 odpadu

postupně plněny

aktivita průběžně plněna, zachovat

-

počet akcí
x

9x
x

postupně plněny
v přípravě

aktivita průběžně plněna, zachovat
aktivita průběžně plněna, zachovat

x

x
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rozvojový
opatření
pilíř

2

2

2.01

2.01

aktivita

územní plán

komunitní plán sociálních služeb

termín realizace

2015-2020

2015-2020

předpokládané
náklady v tis. Kč

500 (roční)

x

náklady v tis. Kč
indikátor výstupu

počet nástrojů
územního plánu

plán

jednotka

ks

ks

hodnota

zhodnocení plnění

územní plán zpracován a vydán ZM, usnesení č. 13/17,
10 účinnost od 14.4.2017
zpracován akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na
rok 2017, který je doplněním KPSS 2014 (platnost 20152017). Plán na 2018-2020 bude zpracován v průběhu 2017.
RM schválila usn. 200/17 zapojení do veřejné zakázky
1 vyhlášené JČK

vlastní zdroje

cizí zdroje

733,32

1 313,88

-

plnění indikátoru
poskytovatel

výstupu

výsledku
vydaný právně
účinný územní
1 plán
akční plán
rozvoje
sociálních
služeb ORP
Blatná na rok
1 2017
dokument
zpracován a
vzat na vědomí
1 ZM

MMR ČR

JČ kraj

dopadu

naplňování cílů

přijatý rozvojový
dokument města postupně plněny
dokument slouží
jako podklad pro
získávání fin.
Prostředků na
stávající soc. služby
i na rozvoj
postupně plněny

návrh pro pracovní skupiny na další období
aktvita plněna, ponechat beze změny, v následujícím období
budou zpracovány územní studie, regulační plán nebude
zpracován

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

závěrečná zpráva
zhodnocuje
činnost CKVB

postupně plněny

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

2

2.01

koncepce CKVB

2015-2020

x

aktualizovaná koncepce
1xročně

ks

koncepce CKVB na roky 2015-2020 byla ZM vzata na vědomí
1 usn. Č. 88/15. Každoročně předklána závěrečná zpráva.

-

-

2

2.01

marketingová studie města Blatná

2015-2020

x

počet marketingových
strategií

ks

1 MS nebyla zpracována

-

-

x

x

x

postupně plněny

aktivita není plněna, přesunout do pilíře 3

2.02

výkup pozemků za účelem umožnění
investorům rozšíření stávající průmyslové
zóny dle územního plánu
2015-2020

ha

výkupy pozemků nebyly v lokalitě Sádlov realizovány,
důvodem jsou především cenové požadavky vlastníků
5 pozemků. Vlastníci jsou průběžně oslovováni.

-

-

x

postupně plněny

aktivita nění plněna, ponechat beze změny

ks

x
zpracování
projetkové
studie (studie
+PDÚŘ
Komunitního
domu; PD
střediska
služeb)

x

zpracována PD obytného domu pro seniory a osoby ZP. V
současné době nebude podána žádost o dotaci a záměr
výstavby byl pozastaven z důvodu zakoupení ubytovny v roce
2016. Tento objekt bude dostatečně řešit potřebu
malometrážních bezbariérových bytů. V areálu Steka jsou
připraveny nebytové prostory pro možnost realizace
1 střediska služeb (SOB - realizátor).

2

2

2

2.02

2.03

podpora rekonstrukce chátrajících areálů
a jejich nové využití
2015-2020

zvyšování informovanosti dětí a jejich
rodičů o možnostech uplatnění technicky
vzdělaných pracovníků
2015-2020

35 000,00 plocha

x

studie

ks

CKVB vlastními prostředky organizuje každoročně burzu škol
v objektu KCAŽ; obě střední školy organizují ve vlastní režii
1 dny otevřených dveří

akce /rok

ks

město podporuje realizaci nepovinného předmětu ZŠ JAK pracovní vyučování, které probíhá v SOU Blatná. Finanční
prostředky poskytnuté v roce 2015 byly použity na výuku i v
1 roce 2016. Projekt běží nepřetržitě

akce /rok
počet podpořených
100,00 projektů

ks

10/rok

2

2.03

podpora spolupráce mezi základními a
středními školami

2015-2020

5/rok

2

2.03

spolupráce mezi podniky, ZŠ a SŠ a ÚP

2015-2020

x

2

2.04

podpora dalšího vzdělávání učitelů

2015-2020

2

2.05

rozšíření výukových prostor ZŠ TGM

2015-2020

projekt/rok

10 000,00 objekt

ks

1x
vzdělávání pedagogů realizují školy ve vlastní režii a dle své
2 potřeby

ks

PD, žádost o dotaci, SP, přílohy - IROP 46. výzva - výdaje 12
1 906 tis. Kč
nutnost prokázat potřebnost tohoto zařízení, dle legislativy zřizovatelem kraj - požaduje podložit počtem zájemců;
novela školského zák. přinesla povinnost umisťovat děti od 2
let do MŠ do 2020 -> vytvořit dostatečnou kapacitu
stávajících MŠ - připravována rekonstrukce MŠ Vrchlického,
1 možnosti zhodnocení ZŠ Holečkova pro potřeby MŠ

2

2.05

vybudování MŠ a školy jeselského typu

2015-2020

5 000,00 objekt

ks

2

2.05

úprava venkovních ploch školských
zařízení (MŠ, ZŠ)

2015-2020

10 000,00 plocha

m2

2

2

2

2

2

2.06

2.06

2.07

vybudování naučné stezky v oddechové
zóně Vinice vč. Rozhledny a lesoparku

2015-2020

podpora rozšíření možností pro sportovní
využití občanů města a osad
2015-2020

rozšíření poskytování sociálních služeb

2015-2020

2.07

podpora aktivitního uplatnění pro osoby
se ZP
2015-2020

2.07

zlepšení infreastruktury vybavenosti a
modernizace zdravotnických zařízení,
bezbeirérovost veřejných budov

2015-2020

x

x

20/rok

x

vybudování
odpočinkové zóny

počet sportovišť

počet vzniklých
sociálních služeb

počet vzniklých
pracovních míst

počet budov, ve kt.
Budou úpravy
5 000,00 provedeny

ŽS JAK upravuje postupně venkovní prostory, v roce 2017
500 získala dotaci od JČ kraje na dovybavení tělocvičny

ks

v roce 2016,2017 podána žádost na naučnou stezku Vinice
(bez rozhedny - z důvodu stávajícího ÚP). Neúspěšná.
Pokračovat vč. Rozhledny. O možnosti využití nemovitosti v
1 lokalitě Vinice se nuvažuje, budova je v havarijním stavu.

ks

v roce 2015 - workoutové hřiště, 2016 - skatepark (obé
dotace). Víceúčelové hřiště Nad Lomnicí - v roce 2017 bude
zadáno zpracování PD; víceúčelová sportovní hala je ve fázi
projektu - nutnost aktualizace v případě zájmu; další
5 možnosti - lezecká stěna, bikepark, in-line dráha apod.

ks

navýšení kapacity DS je nereálné z technických důvodů; pro
pčeovatelskou službu bude využito přízemí stávající budovy s
pečovatelskou službou v Tyršově ulici; budování nového
komunitního domu pozastaveno; rozšíření kapacity
2 poradenských služeb je aktuální

ks

ks

naráží na samotnou poptávku ze strany osob se ZP, nízká
nezaměstnanost poptávku vykrývá. Zaměstnavatelé jsou
informováni. Stále aktuální možnost vybudování centra
komunálních služeb (prádelna, čistírna apod) - zpracována
PD, zájem SOB jako realizátora naráží na finance - čerpání
5 prostředvictvím MAS?; chráněné bydlení - ve fázi záměru
výtah v budově polikliniky je aktuální, ale bohužel realizace
je závislá na rozhodnutí vlastníků nemovitosti. Záměr
vybudování výtahu v budově čp. 212 - muzeum, knihovna
2 trvá.

808,13

-

-

x

projekt je
připraven,
případná realizace
zkvalitní život
seniorům ve městě
a rozšíří nabídku
služeb
postupně plněny

rozšíření
informovanosti
každoroční
žáků a jejich rodičů
pořádání burzy o možnostech
1 škol
studia na SŠ
postupně plněny
realizace
nepovinného
předmětu pracovní
vyučování pro rozvoj praktických
1 2. stupeň ZŠ
dovedností žáků ZŠ postupně plněny

-

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

-

-

x

x

x

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny, navýšit
předpokládané náklady na 30 000,00 Kč
aktivita nění plněna, město realizaci nemůže ovlivnit, aktivitu
neponechávat

-

-

x

x

x

aktivita není plněna, již neponechávat

x

podána žádost
o dotaci

rozšíření
výukových prostor postupně plněny

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

x

x

postupně plněny

aktivitu přepracovat na rozšíření stávajících MŠ

x

vybavení
tělocvičny

x
rozšíření nabídky
aktivit pro výuku
tělesné výchovy

postupně plněny

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

x

x

x

postupně plněny

aktivita není splněna, ponechat se změnou na využítí
nemovitosti.

40,00

-

78,65

100,00

-

x

11,26

45,00

-

-

3 282,95

1 777,72

-

MVČR
(workout),
MMR
(skatepark)

-

-

78,65

JČ kraj

-

x

x

vybudovány 2
2 sportoviště

rozšíření nabídky
využití volného
času formou
sportovních aktivit postupně plněny

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

rozšíření
prostor pro
pečovatelskou
1 službu v DPS

zkvalitnění
prostředí pro
pracovníky
pečovatelské
služby

postupně plněny

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

x

PD na
vybudování
centra
komunálních
služeb

rozšíření nabídek
služeb pro
obyvatelstvo
regionu s možností
zaměstnávání osob
se ZP
postupně plněny

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

x

x

x

aktivita nění splněna, ponechat

postupně plněny
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rozvojový
opatření
pilíř

2

2.07

aktivita

podpora v oblasti primární prevence
sociálně patologických jevů se
zaměřením na děti a mládež

termín realizace

2015-2020

předpokládané
náklady v tis. Kč

20/rok

náklady v tis. Kč
indikátor výstupu

počet projektů /rok

2

2.07

udržení kvality a dostupné péče

2015-2020

x

zlepšení výchozího stavu
(3 praktiční lékaři pro
děti a dorost, 5
praktických pro dospělé,
6 stomatologů, 13
specialistů

2

2.08

zajištění podmínek pro sociální bydlení,
bydlení v krizových situacích

2015-2020

x

počte bytů určených k
soc. bydlení

jednotka

ks

%

ks

hodnota

zhodnocení plnění

vlastní zdroje

v roce 2016 - besedy zaměřené na téma Bezpečný sex, v
roce 2017 budou zaměřeny na agresivitu, pro seniory je
1 připraven pořad "agresivita podvodných odchodníků".
od r. 2016 vlasntíkem budovy Ubytovna Blatná. Postupná
rekonstrukce a změny využivání budovy. Jsou zde plánovány
nebytové prostory pro potřeby lékařů, město nabízí možnost
služebního bytu. Technické služby přispěly na vybavení
ordinace odborných lékařů a na zakoupení nového RTG, v
100 roce 2017 poskytly 100 tis. Kč
nemovitost v Čekanici . Připravena PD - bytová jednotka pro
řešení krizové situace rodin s dětmi - žádost nebyla podána závislé na legislat. O sociálním bydlení; rekonstrukce
Ubytovny - 1 byt (4 lůžka) na krátkodobé ubytování osob v
40 krizové situaci

cizí zdroje

plnění indikátoru
poskytovatel

výstupu

-

-

-

x

-

-

x

výsledku

dopadu

naplňování cílů

prevence sociálně
patologických jevů
s cílem rozšíření
realizace besed informovanosti
1 pro veřejnost
občanů
postupně plněny
příprava
nevytových
prostor,
finanční
příspěvek na
zkvalitnění
rozšíření
lékařské péče pro
ordinací
obyvatele města postupně plněny

příprava PD

rozšíření nabídky
sociláních služeb

postupně plněny

návrh pro pracovní skupiny na další období

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny
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rozvojový
opatření
pilíř

3

3

3

3

3.01

3.01

3.01

3.01

aktivita

obnova ZŠ JAK

obnova Rejtova paláce zámku Blatná

termín realizace

2015 - 2018

2015-2020

obnova objektu bývalé kaplanky č.p. 213 2015-2018

obnova areálu kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Blatné

2015-2018

3

3.01

obnova drobných sakrálních staveb

2015-2018

3

3.01

obnova nemovitých památek
neuvedených v aktivitách výše

2015-2018

3

3

3

3.02

vybudování stálé expozice městského
muzea

2015-2020

3.02

zpracování a realizace koncepce tvorby
sbírek a dokumentace vč. Digitalizace v
oblasti působnosti městského muzea

2015-2020

3.02

vytvoření terénního informačního
systému o památkách a kulturních
aktivitách ve městě

2015-2020

3 (viz.
2.01)

3.03

3

3.03

realizace a zpracování marketingové
strategie města
vytvoření a využívání centrálního
systému společné prezentace regionu s
Blatnou jako jeho centrem

3

3.03

zajištění efektivního fungování
informačního centra

3

3.04

3

3.05

předpokládané
náklady v tis. Kč

náklady v tis. Kč
indikátor výstupu

3 000,00 neinvestiční akce

x

neinvestiční akce

x

neinvestiční akce

x

neinvestiční akce

200,00 počet staveb

200/rok

počet objektů

10 000,00 počet expozic

1 000,00 počet koncepcí

x

počet systémů

jednotka

ks

ks

ks

hodnota

zhodnocení plnění

realizováno: výměna sklepních oken a oken jídleny, obnova
dvorní fasády, fasáda tělocvičny, oprava věžičky, ohradní
6 zdivo, nátěry

4 aktivita plněna v rámci možností vlastníka

2 aktivita plněna v rámci možností vlastníka

ks

aktivita plněna v rámci možností vlastníka (obnova mříze
zadního vstupu do kostela v Blatné - příspěvek města 80 tis.
Kč(2015), obnova osvětlení - město 55 tis. Kč, výmalba
7 sakristie (137 tis. Kč) 2016
Realizováno: Výmalba kaple Milčice 10 tis. Kč (2015); Obnova
kaple Řečice 20 tis. Kč (2015); Obnova vybavení kaple ve
Skaličanech 50 tis. Kč (2016); Stabilizace božích muk sv. Anny
u Skaličan 20 tis. Kč (2016); Obnova kaple sv. Jana
Nepomuckého v Čekanicích 95 tis. Kč (2015 -2016); Obnova
fasády, střechy, oplocení, oken a dveří kaple v Hněvkově 120
5 tis. Kč (2016 – 2017).

ks

8 obnova fasády Sokolovny čp. 580 Blatná

ks

ks

Byl vyčleněn a upraven prostor pro zajištění expozice.
Aktuálně je hotová 1. etapa stálé expozice – archeologická
1 část.

ks

Byla vytvořená koncepce sbírkotvorné činnosti. Z celkového
počtu cca 19.000 sbírkových předmětů je zpracováno cca
12.000, přitom zdigitalizováno cca 5.000 sbírkových
předmětů. Pro řádnou evidenci sbírkových předmětů musel
1 byt upgradován počítačový program DEMUS.

ks

Aktivita nebyla plněna, došlo pouze k doplnění stávajícího
1 značení a orientační mapy.

vlastní zdroje

1 335,00

2 000,00

500,00

200,00

cizí zdroje

885,00

2 050,00

100,00

272,00

275,00

40,00

145,00

175,00

264,93

497,34

-

200,00

plnění indikátoru
poskytovatel

výstupu

MK ČR

záchrana
architektonicky
sanováa fasáda cenného paláce v
4 jižní a západní areálu zámku

Město Blatná

JČ kraj

obnova kaplí v
osadách a na
území katastru
5 Blatné

JČ kraj

Město Blatná,
MKČR

zlepšení stavebně
technického stavu
objektů sakrální
architektury
zlepšení stavebně
obnova kulutrní technického stavu
1 památky
kulturní památky

MK, JČ kraj

zkvalitnění služeb
muzea, zvýšení
postavení jedné prestiže muzea a
1 místní expozice města

zpracováných
sbírkových
11051 předmětů

-

-

x

ks

1 aktivita nebyla plněna

-

-

x

2015-2020

x

počet systémů

ks

1 aktivita nebyla plněna

-

-

x

ks

Analýza stávajících funkcí IC neproběhla. Došlo k vytvoření
městského IC, které jako organizační složka CKVB zahájilo
1 svoji činnost 3/2016. Nyní pokračuje ve své činnost.

vytvoření systémů komplexních produktů
pro cestovní ruch
2015-2020
aktualizace pravidel poskytování veřejné
finanční podpory ve vztahu ke kulturním
aktivitám
2015-2020

1 171,20

50,00

JČ kraj

x

x

x
otevření
infocentra
zřizované
1 městem

návrh pro pracovní skupiny na další období

aktivita průběžně plněna, pokračovat v tomto rozsahu:
vodorovné a kanalizační rozvody, elektroinstalace, osvětlení
tříd, doplnění sochařskcýh prvků fasády

částečně splněno
(restaurátorské práce
budou pokračovat v Akce obnovy ve vlastnictví soukromých a právnických osob
několika etapách (5 není možné podpořit ze strany jinak, než v rámci Programu
let)
regenerace. Aktivitu vyřadit.

zlepšení stavu části
střechy,
vybudování soc.
zázemí bytu v 2NP,
částečná
zajištění účelu
obnova střechy užívání pro
a zajištění
nebytové prostory
provozu
bez negativního
prodejny ve
dopadu na
2 sklepení
hodnoty památky částečně splněno
zabezpečení
zadního vstupu,
nová
zlepšení
elektroinstalace bezpečnosti a
, výmalba
vzhledu interiréru
2 sakristie
kostela
částečně splněno

počet marketingových
strategií

1000/rok

naplňování cílů

JČ kraj, MK ČR

x

2015-2020

dopadu

zlepšení stavebně
technického stavu v roce 2017 cíle
6 oprava budovy a vzhledu památky naplněny

2015-2020

počet informačních
center

výsledku

Akce obnovy ve vlastnictví soukromých a právnických osob
není možné podpořit ze strany jinak, než v rámci Programu
regenerace. Aktivitu vyřadit.

Akce obnovy ve vlastnictví soukromých a právnických osob
není možné podpořit ze strany jinak, než v rámci Programu
regenerace. Aktivitu vyřadit.

postupně plněny dle
aktuálního stavu a
potřeb
aktivitu ponechat

postupně plněny

postupně plněny

postupně
získáváme přehled
o sbírkových
předmětech
uložených v muzeu postupně plněny

aktivitu ponechat
Další etapy stavby stálé expozice: 1) raný středověk až počátek
17. století (realizace 2017); 2) konec 17. století až 19. století
(realizace 2018); 3) 20. století s přesahem do současnosti
(realizace 2019); 4) rozcestník s recepcí (realizace 2020).
Aktivitu ponechat.

neplněny

Je potřeba zpracovat zbylých cca 7000 sbírkových předmětů
(2017-2020) a zdigitalizovat zbylých cca 14000 sbírkových
předmětů (2017-2022). Aktivitu ponechat.
Je nutné vypracovat koncepci prezentace města Blatná, která
by měla být součástí marketingové strategie města. Aktivitu
navrhujeme přesunout do bodu zabývajícího se marketingovou
strategií města.

x

neplněny

V aktivitě pokračovat. Aktivita je extrémně důležitá pro
budování image města; prezentaci města jednotlivým cílovým
skupinám; zvýšení atraktivnosti a efektivnosti služeb; zvýšení
obecného povědomí o městě; propojování všech složek
působících ve městě. Do tohoto bodu navrhujeme zařadit také
tato dříve samostatně definované opatření: zkvalitnění
veřejného prostoru města; vytvoření terénního informačního
systému o památkách a kulturních aktivitách ve městě;
vytvoření a využívání centrálního systému společné prezentace
regionu s Blatnou jako jeho centrem, zavedení a využívání
systému evaluace veřejných kulturních služeb ve městě.

x

neplněny

Aktivitu navrhujeme přesunout do bodu zabývajícího se
marketingovou strategií města.

zkvalitnění služeb
pro veřejnost

částečně plněny

x

x

počet produktů

ks/rok

4 aktivita nebyla plněna

-

-

x

x

x

neplněny

v aktivitě pokračovat
Při plnění tohoto opatření by se mělo vycházet z marketingové
strategie města. Výstupem by mělo být: vytvoření seznamu
subjektů a aktivit cestovního ruchu na Blatensku; formulace
vize komplexních produktů pro cestovní ruch vycházející
z marketingové strategie města; mapování a následné
stanovení efektivního způsobu sdílení informací mezi
jednotlivými subjekty a jejich propojení; zveřejňování „balíčků"
na webových stránkách informačního centra, u poskytovatelů
služeb, na portálech cestovního ruchu i v tištěné propagaci.
Aktivitu ponechat.

x

počet pravidel

ks

1 aktivita nebyla plněna

-

-

x

x

x

neplněny

pravidla jsou nastavena zřizovatelem, zaměstnanci CKVB jsou
členy hodnotící komise přijatých žádostí. Aktivitu vyřadit.
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rozvojový
opatření
pilíř

aktivita

termín realizace

předpokládané
náklady v tis. Kč

náklady v tis. Kč
indikátor výstupu

3

3.05

monitoring kulturních aktivit

2015-2020

x

počet informačncích
systémů

3

3.05

zavedení a využívání systému evaluace
veřejných kulturních služeb ve městě

2015-2020

x

počet systémů evaluace

3.06

pravidlené minikonference s
porovozovateli ubytovacích a
stravovacích zařízení

3

3

3.07

3

3.07

3

3

3.08

3.08

úpravy prostor využívaných městským
muzeem Blatná a modernizace jejich
vybavení
úpravy prostor využívaných městskou
knihovnou Blatná a modernizace jeijch
vybavení

2016-2020

x

2015-2020

2014-2020

vybavení a využití objektu kontribuční
sýpky i pro kulturní aktivity
2015-2020
úpravy a modernizace vybavení
divadelního sálu Sokolovny a jeho využití
pro kulturní aktivity
2015-2018

počet minikonferencí

450,00 počet úprav

x

x

počet prostor a
vybavení

počet objektů

upravený,
4 000,00 modernizovaný sál

jednotka

hodnota

zhodnocení plnění

vlastní zdroje

cizí zdroje

plnění indikátoru
poskytovatel

výstupu

výsledku

dopadu

naplňování cílů

ks

Aktivita nebyla plněna. Spolupráce s NAKI byla ukončena,
činnost se kryje s následující aktivitou a marketingovou
1 strategií města.

-

-

x

x

x

neplněny

ks

1 aktivita nebyla plněna

-

-

x

x

x

neplněny

ks/rok

ks

ks

Za tímto účelem proběhla Káva s CKVB v Infocentru Blatná
1 (bez efektu).

Byl vytvořen jednotný navigační systém. Pořídilo se:
zvlhčovače, rolety, měřič mikroklimatu, elektrické
zabezpečení, nové mobiliáře. Proběhlo: broušení parket,
3 rozebrání staré stálé expozice, výmalba, přesun recepce.
Knihovna byla vybavena novými PC stolky, pultem, věšákem,
schůdky. Dále byl pořízený nový software a opravené
4 dřevěné police.

ks

Proběhla etapa č. 1 (přednášky, workshopy a příměstské
1 tábory) a částečně i č. 2 (opravena elektroinstalace).

ks

1 aktivita nebyla plněna

1,21

116,00

20,85

47,00

-

MK, JČ kraj

budova sýpky
našla částečně
své využití a
veřejnosti tak
byl zpřístupněn
zajímavý
historický
rozšíření možnosti
8 objekt
kulturního využití. částečně plněny

-

203,97

122,36

MK

aktivita
nepřinesla
aktivita neměla
1 žádný výsledek významnější dopad částečně plněny
zkvalitnění
prostřední pro
sbírkové
dovybavení,
předměty,
modernizace a zkvalitnění služeb
renovace
pro návštěvníky
9 muzea
muzea
částečně plněny
dovybavení a
zkvalitnění služeb
modernizace
pro návštěvníky
7 knihovny
muzea
částečně plněny

120,00

-

MK, JČ kraj

x

x
zkvalitnění
technických
podmínek v
oblastni zvuku a
2 světla

x

neplněny

3.08

efektivní využití KCAŽ pro spolkové i pro
kulturní aktivity

2015-2018

850,00 úprava sálu

ks

Aktivita splněna. Došlo k úpravě zvuku – instalace zvukových
čtverců na stropě, doplnění fólie na balkonu a na protější
straně pódia, doplnění závěsů; a úpravě světel – instalace
1 nových světel.

3

3.08

vytvoření technických podmínek pro
pořádání vekonvních kulturních akcí v
hlavní turistické sezóně

2015-2020

ks

2 aktivita nebyla plněna

-

-

x

x

x

neplněny

3

3.09

zkvalitnění veřejného prostoru města

2015-2020

800,00 počet zařízení
kvalitní veřejné
x
prostranství

ks

3 aktivita nebyla plněna

-

-

x

x

x

neplněny

3

735,16

-

zlepšení
poskytovaných
služeb návštěvníků
KCAŽ
splněno

návrh pro pracovní skupiny na další období

aktivitu vyřadit
Spolupráce s NAKI ukončena. Evaluace kulturních akcí a
nabídky pro turisty ano, ale jinou formou. Aktivitu zařadíme do
marketingové strategie města.
V aktivitě chceme pokračovat a případně rozšířit okruh
zainteresovaných subjektů i o další subjekty působící v oblasti
cestovního ruchu (ne pouze ubytovací a stravovací služby).
Aktivitu ponechat.

Plánuje se: nákup výstavních mobiliářů, nákup zvlhčovače, další
elektronické zabezpečení, částečná výměna oken, nové
mobiliáře, jednotný klíč, oprava dveří. Aktivitu ponechat, jen
problematika stavebních úprav bude přesunuta do bodu 3.01.
Plánuje se pojízdná dělící stěna mezi dětským oddělením a
dospělými. Aktivitu ponechat

Je potřeba upravit cíle: 1) Změna užívání objektu (pořádání
kulturních akcí), neprojde-li, dojde k vrácení objektu městu.; 2)
Realizace příležitostných kulturních akcí v průběhu letních
měsíců; 3) Vypracování koncepce možného využívání sýpky;
Bod částečně zařadíme do bodu 3.01. Aktivitu ponechat.
Je potřeba pokračovat v opravách vzduchotechniky, podia,
jevištní techniky a zabezpečení balkónu. Aktivitu ponechat.

aktivitu vyřadit
Pořízení pódia již není aktuální, protože původní plán byl
takový, že koupené pódium se bude pronajímat. Mezitím si
potenciální subjekty pro půjčení pódia pořídily pódia vlastní.
Aktivitu vyřadit.
aktivitu rozdělit do bodu 3.01 a zapracovat do marketingové
strategie města

