Akční plán SPM Jilemnice (květen 2015 - prosinec 2016) - VYHODNOCENÍ (schváleno PS dne 7.11.2016)
Evid.
číslo

Název projektu/aktivity

Realizátor
projektu/aktivity

Termín
realizace

Celkové náklady v
mil. Kć

Podíl města

Stav připravenosti

Garant

PLNĚNÍ

poznámka

Priorita 1 Lidské zdroje a kvalita života
Specifický cíl 1.1 Podpora zaměstnatelnosti a rozvoj vzdělanosti obyvatel v souladu s potřebami místního trhu práce
Opatření 1.1.C Udržení a podpora sítě škol včetně komplexního vybavení a využití jejich kapacit
Zamyslet se nad možností učňovských oborů
Specifický cíl 1.2 Udržení a další zvyšování standardů všech potřebných forem sociální a zdravotnícké péče
Opatření 1.2.A Podpora kvalitních a dostupných služeb sociální a zdravotnické péče a dotčených zařízení
MMN
2015 ??
14
MMN - přístrojové vybavení
Výměna střešního pláště hlavní budovy - energetická úspora
MMN
2015
Nová rehabilitace s přístroji + přistávací plocha pro vrtulníky
2016
Zvýšení efektivity tepelného hospodářství
2016
2015-2016
Zprovoznění budovy čp. 64 pro poskytovatele sociálních služeb
Vytvoření záměru na využití budovy čp. 332 (bývalý kojeňák) 2016
sociální projekt
Opatření 1.2.B Trvalá aktualizace a následné plnění Komunitního plánu sociálních služeb Jilemnicka
2015-2016
Tvorba nového KP, průběžné plnění stávajícího KP
Specifický cíl 1.3 Rozvoj volnočasových aktivit a podpora jejich zázemí
Opatření 1.3.A Modernizace i budování prostor a zařízení pro trávení volného času či rekreace na území města
Zámecký park, pódium, cesty

město Jilemnice

2015 - 2016

Čechová

3,415
2,3
40 +(12) + 27
10
0,3

0,3

0,5

0,5

2015 -2016

Projekt pro SP

Prováděcí projekt

Kalenský
Kalenský
Kalenský
Kalenský
Čechová
Čechová
Čechová

2,4

Kabiny pro tenis a volejbal
město Jilemnice
2016 ?
3,5
Rekonstrukce atletické dráhy
sportovní centrum
2015
5
31
3
Rekonstrukce hřiště s umělou trávou (stadion)
sportovní centrum
Opatření 1.3.B Široká nabídka volnočasových, vzdělávacích a preventivních aktivit pro děti, mládež i dospělé
Podpora aktivit zaměřených na primární prevenci pro děti a osoby
2015- 2016
ohrožené sociálním vyloučením (ICM)
Specifický cíl 1.4 Optimalizace občanské vybavenosti z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti osob ve městě
Opatření 1.4.A Udržení služeb občanské vybavenosti na území města a jejich další rozvoj
Areál hřbitovů řešit studií ve variantě možné výstavby smuteční síně
48
nebo přestavby hrobníkova domku pro návštěvníky hřbitova (WC,
zázemí hřbitova), komplexní náhled včetně "Haklovy hrobky".
Opatření 1.4.B Prevence kriminality a zkvalitnění bezpečnosti a ochrany veřejných prostranství
Repase vozidel HZS (nákup nového z dotace)

poptávkové řízení

2,4

projekt pódia

Ott

1,8
1

PD pro kabiny
žádost o dotaci
žádost o dotaci

Hornig
Hornig
Hornig

žádný posun

provedeno
hrazeno z rozpočtu MMN
vydané stavební povolení
uskutečněno metodou EPC
Podána žádost o dotaci
Zatím se čeká na upřesnění legislativy

Příprava týmu + projekt

Pozdní projekce + souhlas památkové péče ?

nebylo dále rozpracováno
nutný převod majetku

žádost nebyla úspěšná

Čechová

Průběžně

0,3

0,3

Čechová

upřesnit zadání, projekce

6

2

Vinklář

Dotace získána

Votoček

zatím nenaplněno

Čechová

Námět k rozpracování

Čechová, Votoček

stalo se součástí rozpočtu

Priorita 2 Ekonomika a cestovní ruch
Specifický cíl 2.1 Tvorba příznivých podmínek pro rozvoj podnikání na území města
Opatření 2.1.A Zintenzivnění spolupráce mezi městem a místními podnikateli
2016
Zřízení nějakého orgánu k tématu (výbor, komise, prac.skupina…)
Opatření 2.1.B Nabídka a příprava vhodných lokalit pro podnikání a propagace investičních a podnikatelských příležitostí ve městě
Rozšíření ubytovacích kapacit na úrovni, výstavba hotelu pro
2015-2016
návštěvníky města, firem
Specifický cíl 2.2 Rozvoj základní a doplňkové infrastruktury cestovního ruchu a zvýšení turistické nabídky města
Opatření 2.2.A Rozvoj turistické infrastruktury pro návštěvníky
57
Muzeum - udržení a rozšíření podpory ze strany města

1,2

59

Venkovní letní koupaliště s nerezovou vanou

město Jilemnice

2017 ?

60

60

proceváděcí
dokument

Ott

60

Projekt Hraběnka

město Jilemnice,
LK, MŠMT

2017

73

20

prováděcí
dokumentace, soutěž

Vaněk

Výběrové řízení na I.realizační celek

Čechová

film Jilemnice

Čechová
Čechová
Jiný investor
Čechová
Jiný investor

pozemek prodán investorovi, ÚR ukončeno

Opatření 2.2.B Zkvalitnění marketingu a služeb za účelem zlepšení image města a zlepšení dostupnosti informací o nabídce města pro turisty
Propagační materiály, jednotná forma, grafický manuál
2015 - 2016

Priorita 3 Infrastruktura a bydlení
Specifický cíl 3.1 Vytváření podmínek pro bydlení a zefektivnění správy a hospodaření s majetkem města
Opatření 3.1.A Budování nového bytového fondu a zainvestování území pro bytovou výstavbu včetně zajištění vlastnických vztahů k uvažovaným rozvojovým lokalitám
Lokalita Buben (příprava pozemků pro RD a bytovou výst.)
město Jilemnice
2016
50
PD pro vydání ÚR
50
Napojení stavebních parcel (2?) Spořilov
město Jilemnice
2015
0,9
0,9
PD pro vydání ÚR
Kozinec III - infrastruktura pro RD
město Jilemnice
2016
30 ?
30
vydané ÚR
Lokalita Za nemocnicí (nad Nouzovem)
město Jilemnice
záměr
Kozinec - bývalý Dřevotvar
jiný investor
Opatření 3.1.B Revitalizace stávajícího bytového a domovního fondu a koncepční řešení nebytových prostor v majetku města
69
Koncepce řešení majetku
71
Areál služeb - politické rozhodnutí co s ním
Specifický cíl 3.2 Optimalizace vnitřního dopravního systému ve městě a zlepšení jeho dostupnosti individuální i veřejnou dopravou

Čechová
Čechová

Přesunuto do zálohy
dle studie Sídliště VYPUŠTĚNO
Připrava na výstavbu
dostavuje se

Nediskutováno
Zadána studie celého území (Atelier L)

Opatření 3.2.A Rekonstrukce místních komunikací včetně jejich údržby, rozšíření parkovacích ploch a zavádění opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve městě
Humanizace Čsl. Legií (chodník, kořenová clona)

LK, město
Jilemnice, VHS

2017

Žižkova ulice (přechody a celková regenerace) s kruhový
LK, město
2016 - 2017
objezdem (křižovatka Žižkova x K břízkám)
Jilemnice, VHS
Vybudování přechodů pro chodce ul. Roztocká u SDJ a ulice
město Jilemnice
2015
Krkonošská u MŠ Hrabačov (u ulice Hanče a Vrbaty)
Parkoviště u MŠ Zámecká
město Jilemnice
2015
Oprava mostu u Jarmary (pouze PD)
město Jilemnice
2015
Parkoviště u SDJ - Sever (legalizace a úprava), a Západ (přeřešení
město Jilemnice
stání)
Vypracování koncepce dopravy v klidu na území města - areál MMN +
město Jilemnice
2016
okolí, sídliště Spořilov
1. vybudování chodníků v okrajových částech města, např. pod
vlakovým nádražím, ul. Roztocká, ul. K Břízkám (včetně přechodů)
2. vybudování cyklostezek (nebo vyznačení cyklopruhů) Jilemnice Víchová, Jilemnice - Martinice, Jilemnice - Mříčná, Jilemnice Roztoky, Jilemnice - Valteřice
3. vybudování chodníků (a přechodů) a cyklostezek k parkovištím
"Hraběnka" (co není zahrnuto v bodech 1 a 2)
Jedná se jak o zvýšení bezpečnosti našich obyvatel při cestách do
zaměstnání, tak i zvýšení atraktivity města jako turistického centra.
83
Parkovací plocha před nábytkem u Tužů (u kruháku)
Specifický cíl 3.3 Zajištění zásobování technickou infrastrukturou, její modernizace a další rozvoj
Opatření 3.3.A Intenzifikace, rekonstrukce a údržba technických sítí na území města
Optimalizace vodárenské soustavy města Jilemnice
VHS, město Jilemnice2015 - 2020
Zlepšení vzhledu příjezdu do Jilemnice z různých stran (úprava
zeleně, oprýskané reklamy atd)

50

7

stavební povolení, investor
kraj, prováděcí
dokumentace

Čechová, Vinklář

???

???

přepracovává se PD

Čechová, Vinklář

dotace EU, inv. Kraj

0,5

0,5

zpracovává se PD

Vinklář

Realizace přechodu pouze na
Krkonošské

0,2
0,3

0,2

zpracovává se PD
poptávkové řízení

Vinklář
Vinklář

realizováno 2015

PD pro SP

Vinklář

vlastnické vztahy dořešeny

Vinklář

Po projektu Jilemnice -udržitelná

Čechová,
Vinklář

Koncepce dopravy (Jilemnice udržitelná)
zpracována nutné postupně naplňovat

studie

Vinklář

Prodej jinému vlastníku

upozornění od VHS

Čechová, Vaněk

Bátovka, dotace ???

Čechová

Zainteresovat státní správu

Čechová - akce
Čechová

Stažena nabídka prodeje od vlastníka

Čechová

Vyjasnit využití, fasáda provedena s dotací

Vinklář

Pionýrský parčík, studie na ostatní parčíky

5

180

5

50 ??

Zahájeno vodou a kanalizací (VHS), získána
dotace z IROPu, pokud bude odsoutěženo bude
provedeno 2017

PD vypracována

Priorita 4 Životní prostředí a územní rozvoj
Specifický cíl 4.1 Zlepšování životního prostředí a celkového vzhledu města
Opatření 4.1.A Úpravy a údržba veřejných prostranství a budov, obnova historických staveb včetně kulturních památek a péče o městskou zeleň
Oprava krovu radniční věže
2015
0,35
0,18
město Jilemnice
2016
25
Budova bývalé spořitelny - oprava, přestavba, odkup, využití
Napojení budovy čp.85 (školní družina) na plynové vytápění ( v rámci
2015-2016
celkové rekonstrukce této budovy - střecha, fasáda)
Vytvoření a zavedení koncepce v péči o veřejnou zeleň
Opatření 4.1.B Ochrana životního prostředí a péče o krajinu (s vazbou na zemědělství a lesní hospodářství)
Udržovat zeleň, zejména podél komunikací, aby neohrožovala
Zlepšení odtokových poměrů a zabránění eroze ze zemědělské půdy
při extrémních srážkových úhrnech, zdržení přívalové vody, Rybníček („retenční nádrž“) za ZŠ Komenského a garážemi – úpravy,
110
které by zamezily zaplavování školního hřiště i hlavní budovy
Péče o krajinu - revitalizace, údržba a péče o přírodní a krajinné prvky
110
(vodní toky, významné stromy a stromořadí, cenné biotopy)
Opatření 4.3.B Podpora akcí celostátně podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR a zavádění principů udržitelného rozvoje a MA 21
115
NSZM
Specifický cíl 4.4 Zajištění kvalitního a udržitelného územního a strategického plánování na místní i regionální úrovni

Vybrán dodavatel
fasáda - žádost o
dotaci z regenerace

Splněno

Vinklář
Vinklář

Vinklář
Čechová

Opatření 4.4.A Podpora tvorby a respektování územních a strategických dokumentů
116

Územní plán analýza využitelnosti ploch

Čechová

provedeno v rámci vize ,
nepokračováno ve změně dle vize

