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ČÁST A – PROFIL MĚSTA
V současné době v rámci přechodu industriální společnosti na postindustriální dochází
k výrazné polarizaci území a růstu regionálních rozdílů. Toto vede k proměně stávajících
sociálních struktur a způsobů práce, což vyvolává úpadek tradičních oblastí ekonomiky
a tradičních profesí. Aktéři regionálního rozvoje již nejsou tak jako dříve spjati s prostorem,
ve kterém působí, protože sídla jejich firem jsou mnohdy mimo tento region. Procesy
globalizace tak zmenšují možnosti veřejné správy regulovat procesy v území.
Tato skutečnost zesiluje tlak na management obcí při plánování budoucího vývoje regionu
a jeho udržitelnosti. Je nutné posílit výkonnost a efektivnost územní veřejné správy
a veřejných služeb a zohlednit sociální podmínky. Důležité je zaměřit se na zkvalitnění
komunikace nejen s veřejností, ale také mezi jednotlivými odbory městského úřadu a s úřady
obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).
Cílem Strategického rozvojového plánu je na základě konstruktivního a aktuálního
vyhodnocení stávající situace vytvořit reálné možnosti resp. cesty k udržitelnému rozvoji
Hradce nad Moravicí.
Profil města je první částí Strategického rozvojového plánu města. Jedná se o analytický
dokument, charakterizující danou oblast v rozsahu nezbytném pro vytvoření výchozí
poznatkové základny, z něhož bude vycházet strategie dalšího rozvoje. Dokument shrnuje
základní údaje o vývoji oblasti, současnosti a také faktografii všech rozhodujících sfér života.
Dokument charakterizuje jak obyvatelstvo, bydlení, dopravní a technickou infrastrukturu,
ekonomiku a trh práce, tak také cestovní ruch, sport a kulturu, sociální sféru, životní prostředí
a v neposlední řadě správu města.
Cílem analýzy není vyčerpávající přehled všech aspektů života v oblasti, ale spíše jejich
cílený výběr, provázání a zevšeobecnění. Pro každé téma je vypracována analýza slabých
a silných stránek neboli SWOT analýza, která hodnotí nejen silné (Strenghts) a slabé
(Weaknesses) stránky města, ale také hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené
s možnostmi dalšího rozvoje, záměry nebo restrukturalizací procesů. Analýza silných
a slabých stránek se zaměřuje na interní prostředí města, analýza příležitosti a ohrožení
se naopak věnuje prostředí externímu. Zatímco interní prostředí může město ovlivnit svojí
činností nebo organizačními prostředky, vnější vlivy jsou z větší části neovlivnitelné a často
neočekávané.
Dokument byl zpracován na základě statistických dat dostupných z ČSÚ, MPSV, MF.
Dále byly využity strategické dokumenty území, dokumenty územního plánování a rozvojové
dokumenty města, které jsou uvedeny v seznamu zdrojů. Při zpracování byly zjištěné
poznatky doplněny o informace pracovníků MěÚ Hradec nad Moravicí.
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1. Historický vývoj a základní charakteristiky města
První osídlení v oblasti dnešního města Hradce nad Moravicí je datováno 3000 – 2700 let
př. n. l. V 8. století zde bylo zbudováno hradisko, které mělo sloužit k ochraně důležité
komunikace.
První historická zmínka o existenci pevného hradiska s vojenskou posádkou je z 11. století.
Toto hradisko bylo postupem času přeměněno na románsko – gotický hrad rodu Přemyslovců.
Od konce 15. století získal Hradec městská práva.
Panství s okolními statky vystřídalo od 16. do 18. století mnoho majitelů. V průběhu
třicetileté války bylo panství zasaženo válečným konflikty a význam Hradce poklesl natolik,
že mu byla odňata městská práva (obnovena v r. 1702). Mimo jiné bylo toto území zasaženo
také slezskými válkami mezi Habsburskou monarchií a Pruskem.
Roku 1778 zakoupil zámek rod knížat Lichnovských, kteří hradecké panství vlastnili
až do roku 1945. Za jejich přítomnosti došlo k rozvoji území a byl vystavěn tzv. Bílý zámek.
Vzhledem k vysoké úrovni vzdělanosti a postavení rodu Lichnovských stouplo společenskoreprezentační postavení hradeckého zámku a s ním také spektrum a úroveň jeho sbírek. Díky
tomu se na zámek sjížděly tehdejší společensky významné osobnosti (např. Ludwig van
Beethoven).
Za vlády rodu Lichnovských došlo nejen k rozvoji společensko-reprezentační prestiže,
ale zároveň začal tento rod vytvářet prostředí zajišťující hospodářskou prosperitu. Byl zde
zaveden chov ovcí a vznikl soukenický cech. Průmyslový rozvoj byl zaznamenán zejména
v 19. století, kdy byly v Hradci postaveny Branecké železárny (dříve textilní manufaktura),
pila (funguje dosud), přádelna, pivovar, mlýny a panská pila. V Žimrovicích, které územně
pod Hradec spadají, byla postavena papírna. V roce 1905 byl Hradec napojen také
na železniční trať.
Vzhledem ke své geografické poloze patřila část obyvatel města k německé menšině. Tato
menšina však ovládala obecní zastupitelstva jak Hradce, tak i Podolí a proto docházelo
na přelomu 19. a 20. století k častým konfliktům mezi Němci a Čechy. Byl zde vytvářen
značný germanizační tlak, který vyvrcholil v roce 1906. Při cvičení Sokolů na Podolí došlo
ke krvavému střetu, na jehož místě vybudovali Češi Národní dům.
V roce 1938 byl Hradec odtrhnut od Československa a připadl pod správu tehdejší Třetí říše.
Město bylo osvobozeno sovětskými vojsky koncem dubna 1945. V letech 1945 – 1946 došlo
k odsunu veškerého německého obyvatelstva do Německa.
Po roce 1948 zde byla aktivní pouze Komunistická strana Československa a zbylé
tři povolené strany byly zrušeny (Československá strana lidová, Česká strana sociálně
demokratická, Česká strana národně sociální). S nástupem KSČ došlo i v Hradci
ke kolektivizaci majetku, v rámci něhož bylo v roce 1952 vybudováno jednotné zemědělské
družstvo. V této době došlo také ke sloučení Hradce a Podolí. Hradec byl poté uváděn
s přídomkem „u Opavy“. V roce 1968 byl přijat původní název Hradec nad Moravicí a v roce
1971 mu by přidělen opět status města.
V období let 1953 – 1989 docházelo k rozvoji chalupaření a chataření, což mimo jiné
přispívalo k stabilnímu růstu životní úrovně obyvatel města. Chalupářskou oblastí se stala
nynější městská část Benkovice a Žimrovice.
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V roce 1990 došlo k významným politickým změnám v celé společnosti. Byl zrušen národní
výbor, který byl přetransformován v dnešní městský úřad včetně vytvoření městského
zastupitelstva.
Základní charakteristiky města
Hradec nad Moravicí se svou polohou nachází na předhůří Nízkého Jeseníku 8 km jižně
od Statutárního města Opava a 30 km západně od statutárního města Ostrava v údolí řeky
Moravice na předělu Opavské nížiny a Nízkého Jeseníku.
Díky tomuto umístění má město v rámci Moravskoslezského kraje významný rozvojový
potenciál a to i přesto, že leží těsně za hranicemi Ostravské aglomerace vymezené
multikriteriální analýzou v rámci Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje
(viz následující mapa). Tento potenciál pro pozitivní vývoj v budoucích letech je umocněn
kvalitním životním prostředím podhůří Nízkého Jeseníku.
Mapa 1.1: Vymezení Hradce nad Moravicí v rámci ORP Opava a Moravskoslezského kraje

Atraktivitu území dokládá i rostoucí trend vývoje počtu obyvatel. Dle Sčítání lidu, domů
a bytů 2001 a 2011 se navýšil počet obyvatel v tomto pětitisícovém městě o téměř 400 osob,
což znamená nejvyšší absolutní nárůst počtu obyvatel ze všech obcí správního obvodu ORP
Opava. Hradec nad Moravicí tak patří do pásu obcí jižně od Opavy s výrazně kladným
migračním saldem. Rovněž oblast ekonomického rozvoje vykazuje pozitivní charakteristiky –
mezi roky 2005 a 2010 vzrostla míra podnikatelské aktivity a míra nezaměstnanosti se
pohybuje pod krajským průměrem i průměrem SO ORP Opava. Samotné město (dle dat
Ministerstva financí) vykazuje nízkou míru rizika hospodaření.
Hradec nad Moravicí je nižším územně samosprávným celkem. Disponuje statutem města
a je součástí následujících správních celků:



NUTS 3 – Moravskoslezský kraj
NUTS 4 – Okres Opava
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SO ORP Opava
Pověřená obec - Opava

Rozloha města činí 44,2 km2. Se svou rozlohou je tak Hradec nad Moravicí 3. největší obcí
v rámci SO ORP Opava. Počet obyvatel města se pohybuje okolo 5 500 (5 359
k 31. 12. 2012), což jej řadí na 2. místo v rámci SO ORP Opava, hned za město Opava.
Počtem obsazených pracovních míst se Hradec nad Moravicí taktéž řadí na druhé místo,
což poukazuje na jeho silnou ekonomickou pozici v rámci SO ORP (viz příloha 1).
Město je tvořeno následujícími osmi městskými částmi:
 Hradec nad Moravicí
 Benkovice
 Bohučovice
 Domoradovice
 Filipovice
 Jakubčovice
 Kajlovec
 Žimrovice
Ze všech městských částí je rozlohou největší Hradec nad Moravicí. Největší hustotu
zalidnění má však městská část Kajlovec, kde v roce 2012 žilo v přepočtu 1 622,2 obyvatel
na km2.
Tabulka 1.1: Základní charakteristika městských částí Hradce nad Moravicí
Výměra (km2)
Počet obyvatel městské části
Městská část
absolutně
relativně
absolutně
relativně
Benkovice
4,4
Bohučovice
3,2
Domoradovice
7,9
Filipovice
2,2
Hradec nad Moravicí
14,0
Jakubčovice
6,8
Kajlovec
0,2
Žimrovice
5,5
Zdroj: MěÚ Hradec nad Moravicí, 2012

10,0 %
7,3 %
18,0 %
4,9 %
31,6 %
15,4 %
0,5 %
12,4 %

193
333
217
75
2 912
514
365
750

Mapa 1.2: Mapa města Hradec nad Moravicí

7

3,6 %
6,2 %
4,1 %
1,4 %
54,3 %
10,0 %
6,8 %
14,0 %

Hustota
zalidnění
os./km2
43,5
103,9
27,3
34,5
208,7
75,7
1622,2
136,6

2. Sociodemografické podmínky
Vývoj počtu obyvatel města měl do roku 1993 vzestupnou tendenci, v tomto roce žilo
v Hradci nad Moravicí 5 941 obyvatel. Následně došlo k výraznému poklesu počtu obyvatel
vlivem osamostatněním obce Branka u Opavy. V období od roku 1994 do roku 2001 počet
obyvatel mírně stoupal a po roce 2001 se nárůst výrazně zvýšil. Příčinou je zejména proces
suburbanizace (tedy vystěhovávání lidí z velkých měst do jejich zázemí a příměstských
oblastí) statutárního města Opava a jiných územních center v blízkosti Hradce nad Moravicí.
Graf 2.1: Vývoj počtu obyvatel 1991 - 2011

Zdroj: ČSÚ, Bilance obyvatelstva, stav obyvatel vždy k 31. 12.

Město Hradec nad Moravicí dosahuje od roku 1999 kladného celkového přírůstku obyvatel.
Celkový přírůstek je složen z přirozeného (rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými
osobami) a migračního přírůstku (rozdíl mezi přistěhovanými a odstěhovanými osobami).
V 90. letech měl přirozený přírůstek konstantní hodnoty a nedocházelo k jeho velkému
nárůstu. Změna v podobě nárůstu přirozeného přírůstku je zaznamenána až po roce 2001.
Zvýšení je zapříčiněno zejména nárůstem osob v produktivním věku, především ve věkové
skupině 15 – 35 let, a to v souvislosti s výstavbou nového sídliště ve městě.
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Graf 2.2: Vývoj přirozené měny obyvatel a migrace v období 1991 - 2011

Zdroj: ČSÚ, BEO
* Pozn. Extrémní hodnoty jednotlivých křivek jsou ovlivněny novou legislativou, kdy jsou od roku 2001 do šetření zahrnuti
také cizinci, kteří pobývají na území České republiky s vízem nad 90 dní a cizinci s přiznaným státním azylem.

Kladné migrační saldo (přistěhovalí) ve městě Hradec nad Moravicí je jedním z nejvyšších
v rámci SO ORP Opava. Naopak nejvyšších hodnot záporného migračního salda (nejvíce
vystěhovalých) dosáhlo statutární město Opava. Tato skutečnost svědčí o velké míře, již výše
zmíněné, suburbanizace města Opavy.
Mapa 2.3: Migrační saldo v rámci SO ORP Opava za období 2008 - 2012
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Věková struktura obyvatel
Mezi lety 2000 a 2010 došlo ve městě Hradec nad Moravicí k nárůstu obyvatel ve věkové
skupině 20 – 35 let, což se následně projevilo na zvýšení přirozeného přírůstku a v mírném
nárůstu obyvatel v předproduktivním věku (0 – 14 let).
Dle prognózy dojde do roku 2030 k nárůstu obyvatel ve věkové kategorii 40 – 49 let
a 70 – 79 let. Obyvatelé těchto věkových skupin jsou zástupci silných poválečných ročníků
a ročníků 70. let. Od 70. let dochází ke snižování porodnosti, což je zapříčiněno tzv.
„problémy 21. století“, jako je klesající plodnost, přeformulování rodinných hodnot apod.
Město Hradec nad Moravicí tedy musí stále více spoléhat na migrační přírůstek, který je však
v posledních letech rostoucí.
K 31. 12. 2012 žilo na území města Hradce nad Moravicí celkem 5 359 obyvatel. Z toho bylo
2 754 žen a 2 605 mužů. V produktivním věku (15 – 64 let) je celkem 68,86 % obyvatel,
do předproduktivího věku (0 – 14 let) spadá 15,76 % a v poproduktivním věku (65 a více let)
se nachází celkem 15,38 % obyvatel.
Graf 2.3: Vývoj počtu obyvatel dle věku ve městě Hradec nad Moravicí v letech 2000 a 2010 včetně - 2030

Zdroj: ČSÚ, BEO

Průměrný věk obyvatel města Hradce nad Moravicí byl k 31. 12. 2012 40,7 let, což je
o 0,4 roku méně v porovnání s průměrným věkem v České republice.
Vzhledem k pokračující tendenci stárnutí populace, dochází především k výraznému nárůstu
obyvatel v poproduktivním věku (65 a více let) a úbytku mladých lidí v produktivním (15 –
65 let) a předproduktivním věku (0 – 15 let). Dle prognózy bude v roce 2030 největší nárůst
obyvatel spadající do věkové kategorie 70 – 84 let. Naopak největší pokles bude zaznamenán
u obyvatel ve věkové kategorii 20 – 39 let.

10

Graf 2.4: Věková pyramida pro město Hradec nad Moravicí v roce 2010 s prognózou pro rok 2030

Zdroj: ČSÚ, BEO, stav obyvatel vždy k 1.1.

Struktura dle pohlaví a rodinného stavu
Z tabulky 2.1, která znázorňuje strukturu obyvatel dle pohlavní a rodiného stavu, je patrné,
že ve městě dochází k poklesu počtu sezdaných obyvatel. Tento trend se projevuje v celé
České republice. I přes tento fakt však žije v Hradci nad Moravicí téměř 49 % ženatých mužů
(od roku 2001 pokles o téměř 3 %) a více než 47 % vdaných žen (od roku 2001 pokles
o téměř 2 %).
Rodinný stav obyvatelstva je přitom klíčovým aspektem sociální soudržnosti v území, tzn.
že se s rostoucím počtem nesezdaných/rozvedených párů zvyšuje riziko vzniku sociálních
problémů na daném území.
Tabulka 2.2: Struktura obyvatel dle pohlaví a rodinného stavu
2001
Absolutně
Relativně
Celkem
2 462
100,00%
svobodní
1 023
41,55%
Muži
ženatí
1 269
51,54%
rozvedení
108
4,39%
ovdovělý
62
2,52%
Celkem
2 571
100,00%
svobodné
853
33,18%
Ženy
vdané
1 272
49,47%
rozvedené
118
4,59%
ovdovělé
322
12,52%
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001, SLDB 2011

2011
Absolutně
Relativně
2 628
100,00%
1 107
42,12%
1 286
48,93%
179
6,81%
54
2,05%
2 754
100,00%
930
33,77%
1 298
47,13%
199
7,23%
326
11,84%

Vzdělanostní struktura obyvatel
Dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (dále jen SLDB) tvoří většinu populace starší 15 let
obyvatelé se středním odborným vzděláním bez maturity nebo vyučených (36,3 %). Vysoký
11

podíl tvoří také obyvatelé se středním vzděláním ukončeným maturitou (26,7 %). Pouze
0,2 % populace je bez vzdělání.
V posledních letech se míra vzdělanosti v Hradci nad Moravicí zvyšuje. Mezi roky
2001 a 2011 došlo k poklesu podílu obyvatel se základním vzděláním o více než 8 % a podílu
obyvatel s vyučením nebo středním odborným vzděláním o více než 4 %. Oproti tomu byl
zaznamenán nárůst počtu obyvatel s úplným středním vzděláním, vyšším odborným
a nástavbovým a vysokoškolským vzděláním.
Tabulka 2.3: Vzdělanostní struktura obyvatel města Hradec nad Moravicí v letech 2001 a 2011
2001
2011
Absolutně
Relativně
Absolutně
Relativně
Počet obyvatel starších 15 let
Bez vzdělání
Základní a neukončené základní
vzdělání
Vyučení a střední odborné bez maturity
Úplné střední s maturitou
Vyšší odborné a nástavbové
Vysokoškolské
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001, SLDB 2011

4 182
-

100,00%
0,00%

4 534
11

100,00%
0,24%

1 105

26,42%

832

18,35%

1 689
970
109
283

40,39%
23,19%
2,61%
6,77%

1 646
1 212
169
535

36,30%
26,73%
3,73%
11,80%

Struktura obyvatel podle náboženského vyznání
Ve městě dochází trvale k postupnému poklesu obyvatel hlásících se k víře (stejně jako v celé
ČR). V roce 2001 bylo více než 56 % obyvatel Hradce nad Moravicí věřících
(2 834 obyvatel), v roce 2011 pak klesl tento podíl jen na 31,5 % věřících (1 693 obyvatel).
Největší podíl je tvořen stoupenci Církve římskokatolické (rok 2001 – 2 644 obyvatel, rok
2011 – 1 125 obyvatel). Během zkoumaných let došlo k nárůstu podílu věřících obyvatel
nehlásící se k žádné církvi (rok 2001 – 154 obyvatel, rok 2011 – 446 obyvatel). V roce
2011 byl zaznamenán vysoký podíl obyvatel, kteří svůj postoj k víře neuvedli
(2 467 obyvatel).
Vztah obyvatel k víře se promítá také do jejich vztahu k území, kdy byl u věřících obyvatel
zaznamenán silnější patriotismus k městu než u obyvatel bez víry.
Tabulka 2.4: Struktura obyvatel dle náboženského vyznání
2001
Absolutně
Relativně
5033
100,00%
Počet obyvatel
2 834
56,3%
Věřící úhrnem
Církev římskokatolická
2 644
93,3%
Církev čs. husitská
15
0,5%
Církev českobratrská
Podíl věřících
14
0,5%
evangelická
dle
jednotlivých
Církev pravoslavná
2
0,1%
církví
Náboženská společnost
5
0,2%
Svědkové Jehovovi
Nehlásící se k církvi
154
5,4%
Obyvatelé bez náboženského vyznání
Neuvedeno
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001, SLDB 2011
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2011
Absolutně
Relativně
5 382
100,00%
1 693
31,5%
1 125
66,5%
4
0,2%
12

0,7%

2

0,1%

4

0,2%

446
1 222
2 467

26,3%
22,7%
45,8%

3. Dopravní infrastruktura
Optimální úroveň dopravní infrastruktury je pro další rozvoj území nezbytně nutná.
Síť dopravní infrastruktury ovlivňuje nejen kvalitní život stávajících obyvatel a nynější
podnikatelské subjekty, ale může také oslovit budoucí investory a přilákat nové návštěvníky.
Kvalita cest a dopravní infrastruktury byla obyvateli města hodnocena jako velmi
nedostačující. Hodnocení kvality se pohybovalo kolem 40 hodnotících bodů ze
100 maximálních, nejhůře hodnotí kvalitu obyvatelstvo ve věku 18-34, kteří v průměru
přiřadili kvalitě dopravní infrastruktury 22 bodů (viz následující graf).
Oprava místních komunikací a výstavba nových komunikací by se dle veřejného mínění
obyvatel měly stát hlavní prioritou při podpoře rozvoje města z veřejných rozpočtů (blíže
viz příloha č. 6 Oblasti, které by mělo město podporovat).
Graf 3.5: Spokojenost obyvatel s kvalitou cest a dopravní infrastruktury ve městě

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, průzkum veřejného mínění
Pozn.: Hodnocení na škále <0;100>, kde 0 = zcela nespokojen, 100 = velmi spokojen.

Navzdory výše uvedenému hodnocení považuje dopravní dostupnost města většina obyvatel
za uspokojivou, včetně kvality veřejné autobusové a vlakové dopravy. Nejméně spokojeni
s dopravní dostupností a kvalitou veřejné dopravy jsou obyvatelé ve věkové kategorii 18 – 24
let.
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Graf 3.6: Spokojenost obyvatel s dostupností a kvalitou veřejné dopravy ve městě

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, průzkum veřejného mínění
Pozn.: Hodnocení na škále <0;100>, kde 0 = zcela nespokojen, 100 = velmi spokojen.

Silniční síť
Hlavním komunikačním tahem, který prochází městem, je silnice I/57 (státní hranice
s Polskem – Krnov – Opava – Hradec nad Moravicí – Nový Jičín – Vsetín – státní hranice
se Slovenskem), která prochází napříč celým městem od severu k jihu.
Silnice III. třídy, navazující na silnici I/57, propojují jednotlivé městské části
Hradce nad Moravicí a spojují jej s okolními obcemi. Dopravní propojení v rámci
jednotlivých městských částí je zajištěno prostřednictvím místních komunikací, které jsou
plně ve správě města Hradec nad Moravicí.
Tabulka 3.5: Silniční síť města Hradce nad Moravicí
Číslo silnice

Směr vedení

Silnice I. třídy
57

státní hranice s Polskem – Krnov – Opava – Hradec nad Moravicí – Nový Jičín –
Vsetín – státní hranice se Slovenskem

Silnice III. třídy
4648
44334
44335
Zdroj: ŘSD, 2013

Hradec nad Moravicí – Bohučovice – Jakubčovice – Hlubočec – Pustá Polom –
Kyjovice
Hradec nad Moravicí – Žimrovice – Domoradovice – Melč
Hradec nad Moravicí – Benkovice

Kapacita hlavní dopravní tepny I/57 je z hlediska intenzity dopravy nedostatečná,
a to především díky těžké nákladní dopravě a také faktu, že se jedná o hlavní trasu,
která spojuje Opavu s dálnicí. Kromě materiálního poškození způsobuje vysoká intenzita
dopravy vyšší míru znečištění a hluku. Dle celostátního sčítání dopravy v roce 2010 projelo
po různých úsecích silnice I/57 denně 5 – 10 tis. vozů. Snížení intenzity na této hlavní
dopravní tepně by pomohla výstavba obchvatu města.
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Mapa 3.4: Intenzita dopravy města Hradec nad Moravicí

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Sčítání dopravy 2010

Železniční doprava
Město Hradec nad Moravicí je železniční tratí propojeno jen se statutárním městem Opavou
a to prostřednictvím železniční tratě č. 315 Opava východ – Hradec nad Moravicí. Na této
trati se nacházejí celkem 4 železniční stanice (zastávky) – Opava východ, Kylešovice, Branka
u Opavy, Hradec nad Moravicí. Jedná se o neelektrifikovanou jednokolejnou železniční trať,
na jejímž úseku je odbočná trať Opava východ – Svobodné Heřmanice. Svou úrovní
poskytuje dopravu na regionální úrovni a je součástí Integrovaného dopravního systému
Moravskoslezského kraje ODIS. Na trati č. 315 je denně vypraveno 36 spojů osobní dopravy
a 2 spoje nákladní přepravy v období pracovních dnů. Železniční propojení Hradce
nad Moravicí s Opavou má pro rozvoj území zásadní význam. Provozovatelem dopravní
služby na této trati jsou České dráhy, a.s.
Mapa 3.5: Schéma železničních tratí v okolí Hradce nad Moravicí

Zdroj: Správa železniční dopravní cesty, 2013.

Autobusová doprava
Hromadnou přepravu osob zajišťují zejména autobusoví přepravci. Autobusovou dopravou je
obyvatelům města zprostředkováno spojení s blízkými obcemi (Raduň, Chvalíkovice, Branka
u Opavy, Hrabyně, Melč aj.), ale také se vzdálenějšími městskými centry (Ostrava, Fulnek,
Nový Jičín aj.).
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Z hlediska autobusové dopravy je dopravní dostupnost Hradce nad Moravicí velmi dobrá.
Autobusovou přepravu lze využít z 16 autobusových zastávek, přičemž je zastávkou
vybavena každá z městských částí Hradce nad Moravicí. Přepravu autobusy zajišťují
především společnosti Veolia Transport Morava, a.s. a TQM – holding s.r.o.
Tabulka 3.6: Seznam linek provozovaných na území města Hradce nad Moravicí
Trasa
Přepravce
Bílovec - Hradec nad Moravicí – Opava
Ostrava - Velká Polom – Hrabyně - Pustá Polom Hradec-nad
Moravicí
Opava
Hradec
nad Moravicí, Žimrovice - Melč Vítkov
Opava - Hradec nad Moravicí – Větřkovice - Vítkov
Opava - Hradec nad Moravicí, Žimrovice - Hradec nad
Moravicí,
Benkovice
Opava - Hradec
nad Moravicí – Fulnek - Nový Jičín
Opava - Hradec nad Moravicí - Skřipov - Bílovec
Opava východ – Kylešovice - Branka u Opavy Hradec nad Moravicí

Veolia Transport Morava, a.s.
Veolia Transport Morava, a.s.
TQM – holding s.r.o.
TQM – holding s.r.o.
TQM – holding s.r.o.
TQM – holding s.r.o.
TQM – holding s.r.o.
České dráhy, a. s.

Zdroj: IDOS.cz

Statická doprava
Parkování vozidel je převážně řešeno v rámci pozemků či objektů obyvatel města. Více
kapacitní parkoviště jsou na ulicích Městečko, Stránka, Podolská, Gudrichova, Opavská
a také mezi ulicemi Opavská a Lidická. Pro parkování je využívána také odstavná plocha
u vlakového nádraží, která slouží zejména k parkování zájezdních autobusů dopravující
návštěvníky města na kulturní akce. Vzhledem k rostoucímu počtu návštěvníků města je
v Hradci nad Moravicí parkovací kapacita nedostatečná. Podle územního plánu města Hradec
nad Moravicí (2012) by mělo být vybudováno více než 300 parkovacích míst (odstavná
plocha za potokem Hradečná, ul. Smetanova, Písecká aj.).

4. Kvalita života
Kvalitu života obyvatel ovlivňují především podmínky pro bydlení (včetně návazných služeb
– kanalizace, zásobování vodou, odpadové hospodářství atp.) a dostupnost služeb občanské
vybavenosti. Město Hradec nad Moravicí je atraktivní oblastí k bydlení, spokojenost
s životem ve městě vyjádřila naprostá většina dotázaných obyvatel.
Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v rámci bodové stupnice s hodnotou 6 (36,5 % dotázaných
obyvatel) a velmi spokojen (29,6 %). Nespokojeno bylo pouze 1,8 % respondentů.
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Graf 4.7: Spokojenost obyvatel s městem jako s místem určené pro žití

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, průzkum veřejného mínění
Pozn.: Hodnocení na škále <1;7>, kde 1 = velmi nespokojen, 7 = velmi spokojen.

Hodnocení spokojenosti obyvatel dle jednotlivých oblastí života je pozitivní (viz následující
graf). Nejvíce jsou obyvatelé spokojeni s činnostmi vztahující se k přátelům, osobnímu životu
a dětem. Nejméně jsou obyvatelé spokojeni s bezpečností a prací. Tento negativní trend,
v podobě nárůstu kriminality a vysoké míry nezaměstnanosti, je zaznamenán také v celém
MSK.
Graf 4.8: Spokojenost obyvatel s jednotlivými oblastmi života v Hradci nad Moravicí (100 = velmi
spokojen)

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, průzkum veřejného mínění
Pozn.: Hodnocení na škále <0;100>, kde 0 = zcela nespokojen, 100 = velmi spokojen.

Za nejzávažnější sociální problémy považují obyvatelé zejména lhostejnost lidí,
nezaměstnanost, kriminalitu a agresivní mládež. Většina identifikovaných problémů je
následkem především pokračujícího rozpadu sociální soudržnosti (zejm. lhostejnost obyvatel,
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agresivní mládež) a následkem globální ekonomické krize a s tím související ekonomické
recese (zejm. nezaměstnanost).
Graf 4.9: Nejzávažnější sociální problémy na území města Hradec nad Moravicí dle obyvatel v hodnotících
bodech

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, průzkum veřejného mínění
Pozn.: Hodnocení na škále <0;100>, kde 0 = zcela nespokojen, 100 = velmi spokojen.

I přes uváděné sociální problémy se většina obyvatel cítí ve městě relativně bezpečně. Více
než 50 % dotázaných obyvatel uvádí, že se cítí téměř nebo zcela bezpečně. Za prostředky
vhodné k posílení pocitu bezpečí ve městě respondenti považují zřízení kamerového systému
v problémových lokalitách a vytvoření obecní policie, která by pravidelně dohlížela
na dodržování pořádku a bezpečnosti. Problematické lokality jsou spatřovány dotázanými
obyvateli hlavně v oblasti vlakového nádraží, na veřejných hřištích a u hřbitova města.
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Graf 4.10: Pocit bezpečí v místě svého bydliště

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, průzkum veřejného mínění
Pozn.: Hodnocení na škále <1;7>, kde 1 = rozhodně ano, 7 = rozhodně ne.

Jako další kroky vedoucí k rozvoji kvality života považují obyvatelé zejména investice
do dopravní infrastruktury a zlepšení pracovních příležitostí. Dále respondenti uváděli
upravenost a čistotu města (včetně ochrany životního prostředí, vybavenost města službami
a rozšíření možností trávení volného času (viz následující graf).
Graf 4.11: Hlavní oblasti rozvoje pro zkvalitnění života ve městě v %

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, průzkum veřejného mínění
Pozn.: Hodnocení na škále <0;100>, kde 0 = zcela nespokojen, 100 = velmi spokojen.
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Bydlení
Jedním z důležitých ukazatelů kvality života a vhodných podmínek pro podnikatelskou
aktivitu je úroveň bydlení a technické infrastruktury. Ukazatel úrovně bydlení je závislý
na kvalitě bytů a obytného prostředí, současně je ovlivněn také stavem bytového fondu, péčí
o tyto fondy a bytovou politikou. Na území města Hradce nad Moravicí se nacházelo v roce
2011 celkem 1 474 domů, z nichž 87,5 % bylo obydlených (1290 domů). V Hradci
nad Moravicí převažují zejména rodinné domy, které tvoří téměř 95 % bytového fondu města.
Tabulka 4.7 Obydlené domy dle druhu domu v roce 2001 a 2011
2001

2011

Absolutně

Relativně

Absolutně

Relativně

Domy celkem

1 305

100 %

1 474

100 %

Z toho obydlené

1 133

86,82 %

1 290

87,52 %

1 072

94,62 %

1 213

94,03 %

49

4,32 %

59

4,57 %

Obydlené dle druhu domu

Rodinné
Bytové

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001, SLDB 2011

Ve městě převládají byty ve vlastním domě, což poukazuje na charakteristickou výstavbu
rodinných domů. Počet bytů ve vlastním domě se mezi roky 2001 a 2011 zvýšil
o 116 bytových jednotek. Nárůst byl zaznamenán také u bytů v osobním vlastnictví i u bytů
nájemních. Naopak ubylo bytů ve vlastnictví bytových družstev.
Tabulka 4.8 Obydlenost bytů v Hradci nad Moravicí
2001
Absolutně
Obydlené byty

2011
Relativně

Absolutně

1 751
Byty v rodinném domě

Obydlené byty dle
druhu domu
Byty v bytovém domě

Relativně

1 974

1 372

78,4%

1 526

77,30%

362

20,7%

423

21,43%

1 064

60,8%

1 180

59,78%

Ve vlastním domě
V osobním vlastnictví
Právní důvod
užívání

92

5,3%

143

7,24%

Nájemní

165

9,4%

235

11,90%

Člena bytového družstva

135

7,7%

70

3,55%

Člena družstva nájemců

-

-

-

-

Jiné bezplatné užívání bytu

-

-

200

10,13%

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Z hlediska stáří obydlených domů převládají domy vystavěné v období 1920 – 1970 (25,7 %).
Mezi roky 1980 a 2000 docházelo k poklesu intenzity výstavby. Nárůst míry výstavby,
zejména rodinných domů, byl zaznamenán až v posledních 12 letech, čemuž značně
napomohly změny územního plánu umožňující výstavbu nových domů.
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Tabulka 4.9 Stáří obydlených domů v roce 2011
Období výstavby nebo rekonstrukce
Absolutní počet
CELKEM
1290
1919 a dříve
1920 – 1970
1971 – 1980
1981 – 1990
1991 – 2000
2001 – 2011
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Relativní počet
100 %
140
332
261
194
144
204

10,8 %
25,7 %
20,2 %
15,0 %
11,1 %
15,8 %

Z hlediska počtu nových domů převládají domy ve vlastnictví soukromé fyzické osoby.
Mezi roky 2001 a 2011 bylo v této formě vlastnictví vystavěno 127 domů, přesto však jejich
podíl k ostatnímu právnímu užívání klesl. Podíl spoluvlastnických jednotek se zvýšil
o 2,7 % a podíl bytů ve vlastnictví obce či státu o 0,8 %.
Tabulka 4.10 Právní užívání obydlených domů ve městě Hradec nad Moravicí
2001
Absolutně
Relativně

2011
Absolutně
Relativně

Domy celkem

1 305

Z toho obydlené

1 133

86,8%

1 290

87,5 %

1 065

94,0%

1 192

92,4 %

Soukromá fyzická osoba
Právní užívání

Obec, stát
Bytové družstvo
Spoluvlastnictví
jednotek

1 474

1

0,1%

12

0,9 %

15

1,3%

10

0,8 %

11

1,0 %

48

3,7 %

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Dle odboru vnitřních věcí je ve vlastnictví města 91 bytů. Přičemž 5 bytů bylo předáno
do správy příspěvkových organizací k samostatnému hospodářskému využití. Vzhledem
k vysokému počtu nemovitostí v městském bytovém fondu je možné v Hradci nad Moravicí
aktivně aplikovat bytovou politiku v oblasti sociálního bydlení.
Tabulka 4.11 Umístění bytů ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí
Umístění
DPS Smetanova č. p. 694
Opavská č. p. 197
Budova MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská č. p. 265
Lidická č. p. 590, 591 a 592
ZŠ Hradec nad Moravicí
MŠ Jakubčovice
MŠ Bohučovice
Obecní dům Žimrovice, Hradecká č. p. 61
Na Tylovách č. p. 715
BRANO a. s., Tovární okruh č. p. 194 a 196
Zdroj: MěÚ Hradec nad Moravicí

Počet bytů
19
18
4
18
3
1
1
1
11
15

S kvalitou bydlení jsou obyvatelé převážně spokojeni (spokojenost uvádí téměř 61 %
respondentů). Téměř 70 % dotázaných označilo byty jako vhodně lokalizované a dobře
obchodovatelné. Nejvíce rozporuplná je oblast cenové dostupnosti, zatímco polovina obyvatel
považuje byty za cenově dostupné, druhá polovina nikoliv.
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Graf 4.12: Spokojenost obyvatel s bytovým fondem ve městě

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, průzkum veřejného mínění

Technická infrastruktura
V období let 2001 a 2011 se značně zvýšila úroveň napojení technické infrastruktury
na bydlení, zejména se zvýšil podíl bytů připojených na plynovodní přípojku a kanalizační
síť. V tomto období byla vystavěna nová čistírna odpadních vod a dobudována kanalizační
síť. Snížení podílu napojených domácností na vodovod je zapříčiněno zejména existencí
rekreačních objektů a rozhodnutí některých obyvatel o napojení na vlastní studnu.
Tabulka 4.12 Technická vybavenost bytů ve městě Hradec nad Moravicí za rok 2001 a 2011
2001
2011
Absolutně
Relativně
Absolutně
Relativně
1
751
1
974
CELKEM
1 052
60,08%
1 426
72,24%
Plyn
1 736
99,14%
1 849
93,67%
Vodovod
Technické vybavení bytů
1 843
93,36%
Tepla
358
20,45%
628
31,81%
Přípoj na kanalizační síť
1 301
74,30%
1 189
60,23%
Žumpa
1 650
94,23%
1 852
93,82%
Splachovací záchod
1 695
96,80%
1 870
94,73%
Koupelna, kout
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Hradec nad Moravicí je zásobován pitnou vodou převážně z veřejných vodovodů
(Kružberská větev Ostravského oblastního vodovodu), přesto je řada domácností napojena
na soukromé studny. Úroveň zásobování pitné vody je z hlediska rozvodů vyhovující.
V roce 2012 byla uvedena do provozu Čistírna odpadních vod Branka u Opavy, která je
součástí systému splaškové kanalizace Hradce nad Moravicí. V rámci výstavby ČOV bylo
vybudováno také dvaadvacet kilometrů nového potrubí pro svádění splašků a odpadní vody.
Hlavní vedení elektrické energie, které slouží pro zásobení území města
Hradec nad Moravicí, je distribuční vedení VN 22 kV č. 21 a č. 31, jenž je napojeno
z rozvodny 110/22 kV v Opavě – Jaktaři. Dle současných potřeb je elektrický příkon
pro potřeby města optimální, jelikož dochází k zásobení energie dvojcestně (plyn, elektřina).
Proto se také nepředpokládá zvýšení kapacity vedení elektrické energie. Přesto by
dle územního plánu města Hradec nad Moravicí (2011) mělo dojít k výstavbě nových
kioskových trafostanic, nahrazení venkovních přípojek kabelovým vedením, rozšíření
rozvodu elektrické energie aj.
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V roce 2005 došlo k dokončení plošné plynofikace na území města Hradec nad Moravicí,
které přispělo ke zvýšení kvality bydlení (viz výše). Nová rozvodná síť je nastavena tak,
aby pokryla nynější přepravní kapacitu plynu, ale také vyhověla potřebám budoucích
odběratelů v zastavěném území. Plyn je zajišťován prostřednictvím středotlaké plynovodní
sítě.
V rámci vytápění výrazně převažují teplovodní otopné soustavy z individuálních zdrojů
tepelného výkonu do 50 kW. Jedná se zejména o rodinné domy, ale také menší objekty
občanské vybavenosti a podnikatelské subjekty. V Hradci nad Moravicí se nachází 3 velké
blokové kotelny, které svým tepelným výkonem zásobují bytové domy. Jedná se o kotelny
na ul. Na Tylovách (66 bytů), ul. Lidická (36 bytů) a ul. Pod Hanuší (32 bytů). Pro výrobu
tepla je jako palivo užíván zejména zemní plyn.
V rámci území SO ORP Opava je zajištěn sběr a separace odpadu – třídění skla, papíru,
plastů, nebezpečného odpadu a velkoobjemového komunálního odpadu. Sběr a separaci
zajišťují především subjekty Marius Pedersen a Technické služby Opava, s.r.o. Kromě těchto
dvou subjektů existují na území ORP Opavy také specializované firmy zabývající se svozem
specifických surovin. Odpad je přepravován na skládku ELIO Slezsko do Holasovic
a na skládku do Chlebičova.
V Hradci nad Moravicí a jeho městských částech jsou vybudovány digitální mobilní
ústředny. Rozvod telekomunikační sítě je zajištěn především úložnými kabely a doplněn
nadzemními kabely. Kromě telekomunikační sítě prostřednictvím telefonních kabelů jsou
na území města Hradec nad Moravicí zajištěny signály prostřednictvím tří hlavních mobilních
operátorů působících na území ČR: Vodafone, T – Mobile a O2.
Úroveň technické infrastruktury je obyvateli města označována jako průměrná (viz následující
graf). Mladé obyvatelstvo (ve věku 18-24 let) považuje úroveň technické infrastruktury
za nedostačující.
Graf 4.13: Úroveň technické infrastruktury v Hradci nad Moravicí dle věkových skupin

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, průzkum veřejného mínění
Pozn.: Hodnocení na škále <0;100>, kde 0 = zcela nespokojen, 100 = velmi spokojen.

Sociální služby
Hradec nad Moravicí nemá široké portfolio nabízených sociálních služeb. Poskytuje
především pečovatelské služby, které jsou zajišťovány specializovanými pracovníky.
Na území Hradce nad Moravicí se nachází dům s pečovatelskou službou, který však nemá
vlastní právní subjektivitu a spadá pod vedení města. Pečovatelská služba je vykonávána
pečovatelkou, která je zaměstnancem příspěvkové organizace města – Technické služby.
Mimo jiné poskytuje sociální služby ve městě také Charita Opava, která v rámci výjezdů
asistuje osobám žijící v domě s pečovatelskou službou nebo poskytuje pečovatelskou službu
občanům žijící v bytech.
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Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti využívají obyvatelé Hradce nad Moravicí především
sociální služby na území města Opavy a sociální péči prostřednictvím Magistrátu statutárního
města Opavy. Magistrát, jakožto úřad obce s rozšířenou působností, vykonává státní správu
v oblasti sociální péče a zajišťuje základní poradenství i pro občany města Hradec
nad Moravicí. Jedná se především o sociální služby, sociálně – právní ochranu dětí, zajištění
seniorů, pomoc v hmotné nouzi a pomoc zdravotně postiženým.
Dle výsledků veřejného průzkumu je úroveň sociálních služeb poskytovaných na území města
hodnocena obyvateli pozitivně. Přesto by uvítali zvýšení podpory sociálních služeb
u zdravotně postižených spoluobčanů a seniorů.
Zdravotní služby
Na území města Hradec nad Moravicí se nachází celkem 11 zdravotnických zařízení.
Převážná část je tvořena privátními ordinacemi praktických a specializovaných lékařů.
V městě Hradci nad Moravicí mají ordinace především praktičtí lékaři pro děti a dorost
nebo pro dospělé (4 ordinace) a stomatologové (4 ordinace). Dále se jedná o gynekologickou
ambulanci (2 ordinace) a ortopedii. Mimo zdravotnická zařízení sídlí v Hradci nad Moravicí
1 lékárna.
Rozšířená zdravotní péče je poskytována zdravotnickými zařízeními v Opavě. Jedná se
o Slezskou nemocnici v Opavě, p.o. a Psychiatrickou nemocnici v Opavě. V rámci Slezské
nemocnice v Opavě, p.o. jsou poskytovány lékařské služby v interních a chirurgických
lékařských oborech.
Celková spokojenost obyvatel se zdravotními službami v Hradci nad Moravicí je vysoká, což
dokazuje více než 70 % spokojených obyvatel s těmito službami. Za vhodný směr dalšího
rozvoje považují obyvatelé navýšení kapacity stávajících zdravotnických pracovišť
a ambulancí odborných lékařů na území města.
Školství
Školství v Hradci nad Moravicí pokrývá potřeby předškolního a základního vzdělávání. Na
úrovni předškolního vzdělávání ve městě působí dvě příspěvkové organizace obce - Mateřská
škola Hradec nad Moravicí a Základní škola a Mateřská škola Žimrovice. Součástí Mateřské
školy Hradec nad Moravicí jsou tři odloučená pracoviště (MŠ Bohučovice, MŠ Jakubčovice
a MŠ Kajlovec).
Tabulka 4.13 Mateřské školy v Hradci nad Moravicí
Název školského
Zřizovatel
zařízení
Mateřská škola Hradec
nad Moravicí

Město Hradec nad
Moravicí

Místa poskytovaného
vzdělávání
Smetanova 520
Bohučovice 45
Jakubčovice 92
Kajlovec 1

Základní škola a
Město Hradec nad
Mlýnská 36, Žimrovice
Mateřská škola Žimrovice
Moravicí
Celkem
Zdroj: Město Hradec nad Moravicí, MŠMT, Rejstřík škol a školských zařízení, data k 11. 11. 2013

Kapacita
185

28
213

Základní vzdělání je zajištěno třemi subjekty, Základní škola Hradec nad Moravicí, Základní
škola a Mateřská škola Žimrovice a Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci
nad Moravicí. Základní škola Hradec nad Moravicí a Základní škola a Mateřská škola
Žimrovice jsou příspěvkovými organizacemi města Hradec nad Moravicí. Církevní základní
škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí je školskou právnickou osobou.
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Obyvatelé pocházející z městské části Jakubčovice využívají pro své děti Základní školu ve
Skřípově. Vzhledem k dojížďce lidí v produktivním věku za prací do oblasti Vítkovska,
využívá část žáků z městských částí Domoradovice a Filipovice Masarykovu základní školu
a mateřskou školu v Melči. Tento počet žáků dojíždějících do Melče však neustále klesá
v souvislosti s poklesem počtu pracovních míst v této oblasti.
Tabulka 4.14 Základní školy ve městě Hradec nad Moravicí
Název školského
Místa poskytovaného
Zřizovatel
zařízení
vzdělávání
Základní škola Hradec
Město Hradec nad
Opavská 217, Hradec nad
nad Moravicí
Moravicí
Moravicí
Základní škola a
Město Hradec nad
Mlýnská 36, Žimrovice
Mateřská škola Žimrovice
Moravicí
Církevní základní škola
Biskupství ostravsko –
Zámecká 57, Hradec nad
svaté Ludmily v Hradci
opavské
Moravicí
nad Moravicí
Celkem
Zdroj: Město Hradec nad Moravicí, MŠMT, Rejstřík škol a školských zařízení, data k 11. 11. 2013

Kapacita
500
34
250
784

Nabídka mateřských škol a základních škol ve městě je obyvateli hodnocena kladně,
což dokazuje spokojenost 68 % dotázaných obyvatel. Věková kategorie 18 - 24 let hodnotí
hustotu sítě mateřských a základních škol výrazně kritičtěji než je tomu u zbytku dotázaných
obyvatel. Zejména lidé v produktivním věku by shledali pozitivně navýšení kapacity
mateřských škol a jejich modernizaci.
Kromě mateřských a základních škol působí na území Hradce nad Moravicí v budově města
Základní umělecká škola, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. S kapacitou 210 žáků
nabízí výuku v hudebním oboru (153 žáků) a ve výtvarném oboru (38 žáků). Vyšší úrovně
vzdělávání nejsou na území města Hradce nad Moravicí dostupné. Nejbližším centrem
vzdělání je statutární město Opava, kde působí množství středních škol, učilišť a vysoká škola
- Slezská Univerzita v Opavě.
Další vzdělání pro dospělé v podobě kurzů, přednášek aj., je hodnoceno velmi rozporuplně.
Celkově obyvatelé hodnotí možnosti tohoto vzdělání na dobré úrovni, zejména věková
kategorie 35 – 44 let (61, 4 % spokojených obyvatel této skupiny). Opakem k této skupině je
věková skupina 18 – 24 let, která shledává nabídku dalšího vzdělávání dospělých osob
v Hradci nad Moravicí za nedostatečnou (35,3 % spokojených obyvatel této věkové skupiny).
Dle názoru obyvatel této věkové skupiny by měla být podpora těchto aktivit zvýšená.
Volnočasové aktivity
V Hradci nad Moravicí se nachází mnoho sportovních zařízení včetně fotbalových hřišť,
městského koupaliště a sportovních hal. V letních měsících je kromě městského koupaliště
a venkovního bazénu hotelu Belaria možné využít i přírodní koupaliště – Žimrovický splav.
V zimních měsících jsou pro obyvatele města k dispozici ledové plochy pro bruslení
(Kajlovský rybník), lyžařské stopy pro běžkaře a lyžařská sjezdovka s vlekem na kopci
Kalvárie. Vzhledem k velikosti města je nabídka sportovišť dostatečná.
Tabulka 4.15 Sportoviště ve městě Hradec nad Moravicí
Sportoviště
Víceúčelová hala
ADP Žimrovice
Areál TJ Hradec
Koupaliště Hradec nad Moravicí
Přírodní koupaliště – Žimrovický splav
Jezdecký areál s.r.o.
Jezdecký klub STEALLY
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Typ sportoviště
vnitřní sportoviště
vnitřní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště

Sportoviště
JK MARKA
Hřiště na streetball
Antukový kurt v Kajlovci
Antukový kurt v Benkovicích
Hřiště na Tylovách
Fotbalové hřiště v Benkovicích
Fotbalové hřiště v Domoradovicích
Fotbalové hřiště v Jakubčovicích
Fotbalové hřiště v Kajlovci
Fotbalové hřiště v Žimrovicích
Fotbalové hřiště
Hotel Belaria
Sportovní areál Lama
Zdroj: Město Hradec nad Moravicí, 11. 11. 2013

Typ sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní sportoviště
venkovní a vnitřní sportoviště
venkovní a vnitřní sportoviště

Kromě výše uvedených sportovišť jsou k dispozici také zařízení pro fitness, zumbu, nohejbal,
pétanque atd. V Hradci nad Moravicí se nacházejí také 3 dětská hřiště (Vodní hrad, Hřiště
Na Tylovách, ADP Žimrovice)
Největší sportovní organizací z hlediska členské základny je TJ Hradec, který sdružuje čtyři
sportovní oddíly (fotbalový, turistický, šachový a volejbalový). Dalšími sportovními
organizacemi jsou Sportovní klub TENIS Hradec nad Moravicí, TJ Papírny Žimrovice, SK
Auto Kuzník, SK LAMA, Jezdecký klub Hradec nad Moravicí, JK MARKA Hradec
nad Moravicí.
V Hradci nad Moravicí je početná spolková činnost. V seznamu MV ČR bylo ke 12. 11. 2013
evidováno 39 občanských sdružení, která jsou uvedena v příloze 2.
Město Hradec nad Moravicí nabízí také široké možnosti kulturního vyžití. Kulturní
a společenský život je koordinován a organizován městem a dalšími přidruženými subjekty.
Mezi nejdůležitější kulturní objekty patří areál zámku, Městská knihovna s informačním
centrem, Národní dům včetně kina a Výstavní prostory v budově bývalé Národní školy.
Ve městě působí mnoho kulturních organizací a uskupení, jako jsou Ochotnický spolek
Na Podolí, Hradecké mažoretky, Dechový orchestr Hradec nad Moravicí, Matice slezská atp.
Nabídka volnočasových a sportovních aktivit je obyvateli hodnocena jako dostačující (většina
respondentů ohodnotila tuto oblast cca 65 body z maximálních 100 hodnotících bodů),
zejména obyvatelé ve věkové kategorii 25 – 44 let shledávají nabídku těchto činností za velmi
uspokojivou. Lidé v mladém věku (18 – 24 let) zastávají názor, že by město mělo více
investovat do výstavby nových hřišť, podporovat sportovní a zájmové kluby pro děti
a zároveň by měly být podporovány sportovní kluby pro dospělé.
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Graf 4.14: Úroveň volnočasových aktivit v Hradci nad Moravicí dle věkových skupin

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, průzkum veřejného mínění
Pozn.: Hodnocení na škále <0;100>, kde 0 = zcela nespokojen, 100 = velmi spokojen.

Neziskový sektor ve městě
V Hradci nad Moravicí působí celá řada neziskových organizací, jejichž portfolio nabízených
služeb je široké (viz text výše). Jsou zde zastoupeny organizace, které jsou zainteresované
v sociálních službách, sportovních aktivitách, kultuře, vzdělávací aktivity, oblasti práce
s dětmi a mládeží aj. Služby, které tyto organizace nabízejí, nejsou určeny jen obyvatelům
města, ale jsou směřovány zejména k nabídce služeb obyvatel okresu Opava
a Moravskoslezského kraje.
Více než 50 % dotázaných organizací zamýšlí v budoucnosti poskytovat služby ve stávajícím
rozsahu. Zajímavostí je, že žádná organizace neuvažuje o rozšíření nabízených služeb, což je
ovlivněno zejména ekonomickou situací.
Z dotázaných neziskových organizací většina uvedla, že hlavními zdroji příjmů jsou granty
a dotace poskytnuté ze strany města. Dalšími finančními zdroji jsou příspěvky členů
jednotlivých organizací, sponzorské dary od podnikatelů a příjmy z vlastní činnosti.
Neziskovými organizacemi jsou také hojně využívány dotace, které jsou poskytovány
prostřednictvím fondů z Evropské unie (více než 65 % dotázaných organizací uvedla
zkušenost s čerpáním v posledním programovacím období). Čerpané dotace využily zejména
na opravu a obnovu nemovitého majetku a také na podporu kulturních činností. V budoucím
programovacím období mají organizace zájem čerpat dotace zejména pro podporu vzdělávání
a kultury.
Téměř 27 % organizací však připouští možnost zanechání činnosti a opuštění města, zejména
z důvodu nedostatečných prostor, špatné ekonomické situace a nedostatečné podpory
ze strany města.
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5. Životní prostředí
Hradec nad Moravicí spadá pod geomorfologický celek Nízký Jeseník, na hranici Oderských
vrchů a Nízkého Jeseníku. Nachází se v nadmořské výšce 264 m n. m, v mírném klimatickém
pásu. Území ovlivňuje baltické klima, do něhož proniká kontinentálním podnebím. Počasí
se vyznačuje mírnějším létem, teplým podzimem a dostatečným množstvím srážek. Průměrná
roční teplota vzduchu v Hradci nad Moravicí se pohybuje okolo 8°C.
Hradec nad Moravicí má vysokou míru zalesnění (51,4 %). Lesy na území města spadají pod
přírodní lesní oblast PLO 29 – Nízký Jeseník. V této PLO jsou smrkové porosty ve 3 - 5.
vegetačním stupni ohrožené větrem, hnilobami a podkorním hmyzem. Ve 3., ale i ve 4.
vegetačním stupni trpí smrkové porosty stále václavkou. Postupně se zde zvyšuje podíl
listnatých dřevin a jedlí.
Stav ovzduší na území celé SO ORP Opava, tedy i Hradce nad Moravicí, je ovlivňován směsí
škodlivých látek emitovaných různými zdroji. Hlavními zdroji znečištění jsou zejména lokální
topeniště a doprava. Vlivem zdražování energií a větších nákladů na bydlení přecházejí
obyvatelé k méně kvalitním zdrojům energie, což způsobuje růst znečištění ovzduší v okolí
Hradce nad Moravicí, zejména v zimních měsících. Oblast města není vzhledem ke své
geografické poloze tak výrazně zasažena emisemi z průmyslových a technologických zdrojů
Ostravsko – Karvinské oblasti jako je tomu u jiných městských center v Moravskoslezském
kraji. V rámci měření kvality ovzduší bylo zjištěno, že dochází hlavně k překračování
imisních limit u PM10 (polétavý prach). Dle územně analytických podkladů se však na území
Hradec nad Moravicí nevyskytovala žádná oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Hlavním vodním tokem procházejícím Hradcem nad Moravicí je řeka Moravice, která spadá
do povodí řeky Odry. Jedná se o čtvrtý největší tok z hlediska rozlohy v povodí Odry.
S hospodařením s vodními toky souvisí vznik povodňových stavů. Na základě povodňových
stavů je nutné ze zákona stanovit záplavová území. Na území Hradce nad Moravicí
se nachází záplavové území Q100 řeky Moravice. Záplavové území Q100 zasahuje kromě území
města Hradce nad Moravicí také do obcí Opava a Branka u Opavy. Ve městě je stanoveno
území zvláštní povodně pod vodním dílem z důvodu existence vodních nadrží Slezská Harta
a Kružberk na řece Moravici. Záplavové území Q100 i aktivní zóna záplavového území
zasahují v Hradci nad Moravicí do zastavěného území.
Znečištění vod je jedním z největších environmentálních problémů současného světa. Voda
transportuje živiny, ale zúčastňuje se rovněž na zprostředkování pohybu škodlivin v rámci
různých ekosystémů. Důsledkem je, že může dojít ke kumulaci - nahromadění škodliviny
v některé ze součástí životního prostředí. Dle dat HEIS VÚV T.G.M. (2011 a 2012)
jsou všechny vodní toky na území města rizikové a vyskytují se zde vodní útvary podzemních
vod, u kterých se předpokládá nedosažení dobrého stavu. Městská část Žimrovice je
klasifikována jako zranitelná oblast, kde u povrchových či podzemních vod (zejména
využívaných nebo určených jako zdroje pitné vody), dochází nebo může dojít k nežádoucímu
zhoršení jakosti vody v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů.
V důsledku nevhodného hospodaření na sklonitých pozemcích dochází v Hradci nad Moravicí
ke zhoršení přirozeného vodního režimu v krajině.
Na území města se nacházejí menší chráněná území. Jedná se o:
 Evropsky významná lokalita Údolí Moravice – předmětem ochrany je lokalita
přástevníka kostivalového, střevlíka hrbolatého, vranky obecné. Rozloha celkem
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129,6 ha. V řešeném území se vyskytuje na ploše 89,7 ha, v katastrálním území Hradec
nad Moravicí, Žimrovice a Domoradovice.
 NPR Kaluža – bukový smíšený porost typický pro Oderské vrchy, zasahuje do území
města Hradec nad Moravicí v katastrálním území Žimrovice.
 Přírodní park Moravice - je největším chráněným územím na Opavsku, evidováno je
zde 15 lokalit výskytu chráněných a ohrožených druhů.
Na území města jsou vymezena celkem tři biocentra, které jsou součástí prvků územního
systému ekologické stability. Územní systém ekologické stability má přispět k vytvoření
ekologicky vyvážené krajiny, v níž je možné využití produkčních a mimoprodukčních funkcí.
Jedná se o RBC Hradecké, RBC Kaluža a RBC Rosoly.
Území disponuje zásobami nerostných surovin, na území se nachází naleziště stavebního
kamene. V souvislosti s těžbou kamene jsou na katastrálním území města vymezena
poddolovaná území, která jsou mimo bytovou zástavbu a zabírají více než 23 ha.
Kromě poddolovaného území je na území města 2,9 ha sesuvných území (Hradec nad
Moravicí – 2 ha, Domoradovice – 0,9 ha).
V Hradci nad Moravicí se nachází „Území ekologických rizik“. Jedná se o Bohučovickou
cestu, skládku Benkovice, skládku Bohučovice a skládku Filipovice.
Dle koeficientu ekologické stability je Hradec nad Moravicí mírně stabilním územím.
Obyvatelé hodnotí životní prostředí ve městě velmi pozitivně (64 % spokojených obyvatel).
Stejně pozitivně je hodnoceno i odpadové hospodářství města (více než 64 % spokojených
obyvatel). Přesto by obyvatelé uvítali vyšší podporu ze strany města v oblasti obnovy
a údržby zeleně.
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6. Cestovní ruch
Cestovní ruch Hradce nad Moravicí je založen na propojení přírodních zdrojů s kulturně
historickými památkami. Široká nabídka kulturního a sportovního vyžití je dána především
jedinečnou polohou města. Z údajů uvedených v ÚAP SO ORP Opava v roce 2012 vyplývá
značný potenciál města Hradec nad Moravicí pro rozvoj cestovního ruchu. Potenciál je
vyjádřen podílem potenciálních rekreačních ploch na rozloze územních celků v roce 2011.
Tento ukazatel zobecňuje vliv celkových přírodních podmínek na současný stav a intenzitu
funkčně prostorového využití území a podává pohled na souhrnný přírodní potenciál území
pro jeho rekreační využití. Zatímco průměr SO ORP je 37,5 %, město Hradec nad Moravicí
dosahuje hodnoty téměř dvojnásobné – 68,3 % podíl potenciálních rekreačních ploch
na rozloze území města. Takto vysokého podílu dosahují kromě Hradce nad Moravicí v rámci
SO ORP obce Těškovice, Vršovice a Mokré Lazce.
Kulturní a technické památky
Dominantou města Hradce nad Moravicí je zámek, který je od roku 2002 národní kulturní
památkou. Komplex zámku je utvořen z klasicistní rezidence - „Bílý zámek“, novogotického
hospodářského areálu - „Červený zámek“ a 60 ha přírodně – krajinářského parku. Jedná
se o největší zámecký areál v Moravskoslezském kraji.
Mezi hlavní církevní dominanty města se řadí kostel sv. Petra a Pavla. Tento kostel je
považován za jednu z hlavních turistických dominant. Byl vystavěn v 16. století a nachází
se nedaleko zámecké brány. Ve městě Hradec nad Moravicí se nachází také hřbitovní kostelík
sv. Jakuba zapsaný do státního seznamu památek. Kromě těchto velkých církevních památek
se ve městě nachází množství drobných sakrálních staveb (Slezská Kalvárie, Morový sloup,
Kaple v Pivovarské ulici, Kaple sv. Jana Nepomuckého, Kaple Husova sboru, Kaplička v ulici
Karla Havlíčka Borovského, Kaplička Panny Marie Lurdské, Kříž u mostu přes řeku
Moravici, Kříž u kostelu sv. Petra a Pavla, Poutní místo Maria Talhof).
Město Hradec nad Moravicí disponuje značným počtem rozhleden a vyhlídek poskytujících
výhled na Opavsko, Jeseníky a Beskydy. Mezi nejvýznamnější patří Rozhledna Šance,
Bezručova vyhlídka, Hodinová a Strážní věž, Bílá věž, Leonardova vyhlídka, Vyhlídková
bašta Rondela, BellaRia a Mechtildina vyhlídka.
Unikátní technickou památkou je papírenský náhon, neboli Weisshuhlův kanál. Náhon byl
vystavěn na konci 19. století a sloužil jak k přívodu vody do papírny, tak i pro výrobu
elektrické energie. Náhon je tvořen 3 vodními tunely a 2 akvadukty. Samotná stavba je dlouhá
3,5 km.
Mezi další památky ve městě Hradec nad Moravicí patří Pivovarské sklepy, Opevnění šance,
či Studená výzva přezdívaná „Hradecký Stonehenge“.

30

Tabulka 6.16 Přehled regionálně významných turistických atraktivit ve městě
Technické památky
Weisshuhnův kanál v Žimrovicích (unikátní vodní papírenský náhon 3,5 km dlouhý s tunely a akvadukty)
Hrady, zámky, zahrady
Renesančně barokní zámek s empírovou úpravou a pseudogotický Červený zámek. Zámecká obrazárna a
rozsáhlý anglický park. Expozice o dějinách zámku, galerie, rozsáhlý přírodně-krajinářský park
Další památkové objekty
Městská památková zóna
Slezská kalvárie
Informační centra
Městské informační centrum
Výstavní prostory
Výstavní prostory města
Kultura, festivaly
Hudební festivaly (např. Festival Beethovenův Hradec, HRADY.CZ), festivaly u hotelu Belaria
Zdroj: ÚAP SO ORP Opava, 2012

Obyvatelé považují nabídku kulturních aktivit ve městě za nedostatečnou. Zejména tento
pocit nedostatku převládá u mladých mužů (věk 18 – 24 let), což dokazuje spokojenost pouze
u 45 % obyvatel. Činnosti, které by vedly k navýšení nabídky kulturních aktivit a měly
by jistě pozitivní vliv na zvýšení turistického ruchu, jsou dle slov respondentů spatřovány
ve zlepšení propagaci města (uvádějí např. vydání publikace o městě), v organizaci a podpoře
kulturních akcí pro širokou veřejnost. Obyvatelé také považují za nezbytně nutné, aby došlo
k renovaci kulturních zařízení, zejména Kina a Národního domu.
Turistické trasy a cyklotrasy
Vzhledem k okolní krajině města Hradec nad Moravicí, která se vyznačuje pestrou členitostí
terénu, je v okolí vybudována rozsáhlá síť cyklistických a turistických tras.
V okolí Hradce nad Moravicí se nacházejí cyklistické trasy různých délek, které jsou
kombinovány městským a přírodním terénem. Mezi takové trasy patří např. např. cyklotrasa
č. 551 Moravice (44 km), cyklotrasa č. 6141 Údolím Raduňky (15 km), cyklotrasa
č. 6221 Žimrovice – Hlavnice (17 km), cyklotrasa č. 6078 Kunín – Opava, Kylešovice
(40 km), cyklotrasa v okolí Vítkova (40 km), Velký okruh Nízkým Jeseníkem
(58 km), cyklotrasa Opava Radegast cyklotrack (80 km), trasa SILESIA BIKE
MARATHONU (55 km a 90 km), cyklostezka Slezská magistrála (140 km), Fulnecký okruh,
Hradecký okruh I, Hradecký okruh II, Hradecký okruh III.
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Mapa 6.6 Schéma cyklistických tras Hradce nad Moravicí

Zdroj: mapy.cz, 7. 11. 2013

Kromě cyklistických tras je v okolí města Hradce nad Moravicí hojný počet turistických tras.
Nejznámějšími trasami jsou Bezručova stezka (18 km), TT z Hradce nad Moravicí
na Kružberk (31 km), TT z Hradce nad Moravicí do Fulneku (23 km), TT z Hradce
nad Moravicí do Kyjovic (21 km), TT Hradec nad Moravicí – Lesní Albrechtice (10 km),
TT Rozhledna ŠANCE v Jakubčovicích (10 km), TT Jakubčovice – Žimrovice (12 km),
TT Branka, Doubravy, Bohučovice, Chvalíkovice (18 km), Vycházkový okruh I a II (12 –
23 km), Vycházkový okruh – kemp Kajlovec I a II (4,5 km), naučná stezka Raduň –
Jakubčovice (7,5 km).
Mapa 6.7 Přehled turistických pěších tras v okolí města Hradec nad Moravicí

Zdroj: www.mapy.cz, 7. 11. 2013
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Ubytovací a stravovací zařízení
Hradec nad Moravicí nabízí, vzhledem k pestré nabídce kulturního a sportovního vyžití
ve městě a v blízkém okolí, také širokou nabídku ubytování. Návštěvníci města mají možnost
ubytování v hotelích, penzionech, ubytovnách, v soukromí či v kempu s prostory
pro stanování. Kromě ubytovacího zařízení je ve městě také široká nabídka stravovacích
zařízení.
Tabulka 6.17 Přehled ubytovacích zařízení ve městě Hradec nad Moravicí
Typ ubytování
Název
Hotel Belaria
Hotel
Hotel Červený zámek
Hotel Sonáta
Štrauska
Areál dobré pohody
Penzion
U Dihlů
OLD HOUSE
Betlém
Ubytovna
Na Desítce
Vyležichovi
Ubytování v soukromí
Ubytovna Babinec
Kemp, tábořiště
Kemp Kajlovec
Stanová turistická základna ROSOLY
Prostory na stanování
Srub Meleček

Ubytovací kapacita
84 lůžek
48 lůžek
70 lůžek
8 lůžek
43 lůžek
14 lůžek
5 lůžek
35 lůžek
12 lůžek
5 lůžek
9 lůžek
27 chatek pro 2 – 5 osob
50 míst
40 míst (15 míst v chatě, 25
míst ve stanech)

Zdroj: Turistické informační centrum Hradec nad Moravicí, 2012.

Individuální rekreace
Z trvale neobydlených domů v Hradci nad Moravicí (184) byla v roce 2011 téměř polovina
neobydlena z důvodu využití domů k rekreaci.
Dle územního plánu obce je dnes podíl individuální rekreace (chaty, chalupy) vysoký
a výstavba nových chat, či rozšiřování chatovišť se nepřipouští. Případný nárůst lůžek
individuální rekreace může nastat jen jako nárůst počtu neobydlených bytů využívaných
pro rekreaci (chalupy) nebo staveb pro rodinnou rekreaci s parametry rodinných domů „druhé bydlení“. Mírné zvýšení ubytovacích kapacit hromadné rekreace se předpokládá spíše
v menších zařízeních - v penzionech, ubytovacích hostincích, v soukromí.
Stávající plochy individuální rekreace jsou především v chatové oblasti soustředěné v nivě
Moravice, v Melečku a v Záviliší. Tyto plochy je nepovoleno rozšiřovat. Dle územního plánu
nelze na území města umisťovat nové chaty ani zřizovat zahrádkové osady.
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7. Vnitřní správa, správa majetku města, plánování a řízení města
Město Hradec nad Moravicí vzniklo na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů. Město v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. (dále jen zákon
o obcích) vykonává agendu v přenesené působnosti (státní správa) a v samotné působnosti
pak samosprávu. Městský úřad vykonává funkci přenesené působnosti v základním rozsahu
(evidence obyvatel, stavební úřad apod.).
Město Hradec nad Moravicí ve své samostatné působnosti může uložit povinnosti fyzickým
a právnickým osobám na území města formou městské vyhlášky, úkoly v přenesené
působnosti město zpravidla usměrňuje nařízením.
Vrcholným orgánem města Hradec nad Moravicí je zastupitelstvo města, které má 21 členů.
Dalšími orgány města Hradec nad Moravicí jsou rada města, starosta a městský úřad.
Zastupitelstvo dle zákona o obcích může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.
Tyto výbory předkládají zastupitelstvu svá stanoviska a návrhy. Povinně jako každá obec
musí i město Hradec nad Moravicí zřizovat Finanční výbor a Kontrolní výbor. Tyto výbory
jsou jedinými výbory, které jsou v rámci města Hradec nad Moravicí zřízeny.
Výkonným orgánem města je Rada města, která má celkem 7 členů. Rada města zřizuje jako
své iniciativní a kontrolní orgány komise. V rámci samosprávy jsou zřízeny komise – Sociální
komise, Kulturní a sportovní komise, Komise výstavby, Komise pro výstavbu ČOV. Každá z
nich je tvořena 5 členy, kdy výjimku tvoří Komise pro výstavbu ČOV, která je složena
z 6 členů.
Řízení městského úřadu je zabezpečováno starostou města, místostarostou, tajemníkem
městského úřadu a vedoucími odborů. Organizační struktura je standardní dle úrovně měst
podobně velkých měst.
Mapa 7.8 Organizační struktura MěÚ Hradec nad Moravicí
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Zdroj: MěÚ Hradec nad Moravicí

Na základě zákona o obcích může město zřídit pro plnění svých úkolů příspěvkové organizace
nebo organizační složky obce, které nemají právní subjektivitu. Město Hradec nad Moravicí
zřizuje celkem 5 příspěvkových organizací:






Mateřská škola Hradec nad Moravicí,
Základní škola Hradec nad Moravicí,
Základní škola a Mateřská škola Žimrovice,
Městská knihovna a informační centrum,
Technické služby Hradec nad Moravicí.

Horizontální spolupráce
Horizontální spolupráce města je zajištěna především ve spolupráci s občany města,
podnikateli a v neposlední řadě s příspěvkovými organizacemi a NNO. Spolupráce na této
úrovni má mnoho podob, mezi které patří např. dotace, pronájmy veřejných prostor.
Hradec nad Moravicí je členem dobrovolného svazku obcí „ČOV a kanalizace Hradec
nad Moravicí – Branka u Opavy“. Předmětem činnosti tohoto svazku je koordinace přípravy
ČOV a kanalizace, výstavba ČOV a kanalizace a provozování ČOV a kanalizace.
Vertikální spolupráce
Kromě účasti v rámci dobrovolného svazku obcí je město Hradec nad Moravicí členem Místní
akční skupiny Opavsko, která sdružuje zástupce z veřejného sektoru a soukromého sektoru.
Tato akční skupina byla vytvořena z důvodu zlepšení kvality života ve venkovských
oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví
venkova. MAS Opavsko se účastní projektů v Programu LEADER Ministerstva zemědělství
v rámci Programu rozvoje venkova. Hradec nad Moravicí dále čerpá dotace poskytované
ze strany Moravskoslezského kraje.
Město je součástí Euroregionu Silesia, který realizuje příhraniční spolupráci zejména mezi
turistickými subjekty na území Moravskoslezského kraje a Opolského a Slezského vojvodství.
Zahraniční spolupráce
Spolupráce mezi městy nebo institucemi, které jsou pod patronátem města, nemusí probíhat
jen na národní úrovni, ale také v mezinárodním měřítku. V současné době Hradec
nad Moravicí spolupracuje s polskými obcemi Baborów, Krzanowice a se slovenským
městem Liptovský Hrádok. Forma spolupráce se dle potřeb liší, v poslední době probíhala
spolupráce zejména s obcí Baborów v oblasti cestovního ruchu a rekreace v rámci projektu
„Rozvoj cestovního ruchu, rekreace a sportu v česko – polském pohraničí“
Informování veřejnosti
Pro úspěšné řízení města je základním předpokladem zajištění dostatečné informovanosti
veřejnosti. Město Hradec nad Moravicí využívá pro zajištění informací pro potřeby občanů
města, místních podnikatelů, potencionálních investorů a návštěvníků města webové stránky
včetně elektronické úřední desky. Kromě těchto informačních zdrojů jsou využívány také
sociální sítě, místní tisk (Hradecké noviny), úřední deska, informační tabule, plakátovací
plochy, podatelna, informační centrum, či setkávání s veřejností.
Vazba města na Evropskou unii
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Činnosti městského úřadu Hradec nad Moravicí jsou podporovány z prostředků Evropské
unie. Níže uvedené projekty jsou nebo byly realizovány prostřednictvím Strukturálních fondů
Evropské unie.
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Tabulka 7.18 Projekty financované prostřednictvím Evropské unie
Název projektu

Číslo

Rozvoj cestovního ruchu, rekreace a sportu v česko – polském pohraničí,

č. PL.3.22/2.2.00/08.00018

Člověk na cestách - informace na cestách

č. CZ.3.22/3.3.04/08.00527

Společně chráníme - společně se bavíme
Odvádění a likvidace odpadních vod obcí Hradec nad Moravicí
a Branka u Opavy
Úprava veřejného prostranství v centru města Hradec nad Moravicí

č. CZ.3.22/3.3.04/08.00578

Úprava veřejného prostranství v Jakubčovicích

č. CZ.1.10./3.2.00/02.00397

Výstavba cyklostezky Hradec nad Moravicí - Žimrovice

č. CZ.1.10./1.1.00/05.00434

Výměna oken a zateplení fasády MŠ Smetanova v Hradci nad Moravicí

č. CZ.1.02/3.2.0/3.2.00/09.04380

Výstavba fotbalového hřiště a šaten Žimrovice

č. CZ.1.10/3.2.00/03.00831

Dětské hřiště Vodní hrad
Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Hradci nad Moravicí vč. úpravy ulice
Gudrichova
Bavíme se víc, se sportem bez hranic

č. 10/010/41200/180/000627

Společné Vánoce

č. CZ.3.22/3.3.04/11.02620

Výstavba cyklostezky Hradec nad Moravicí - Žimrovice, 2. etapa

č. 1.10/1.100/16.01218

Festival regionální kuchyně

č. CZ.3.22/3.3.04/12.03280

Nejlepší vyhrává

č. CZ.3.22/3.3.04/12.03279

SESUV-lokalita hřbitov Hradec nad Moravicí

akceptační číslo 11098586

Zahrada všem otevřena
Stavební úpravy - zateplení a výměna oken ZŠ, Opavská, Hradec
nad Moravicí
Přírodní hřiště Hradec nad Moravicí
Zdroj: MěÚ Hradec nad Moravicí

č. CZ/FMP.07/0215

č. CZ.1.02/1.1.00/08.02005
č. CZ.1.10./3.2.00/02.00396

č. CZ.1.10./3.2.00/04.01015
č. CZ.3.22/3.3.04/11.02613

č. CZ.1.02/3.2.0/3.2.00/12.14230
č. CZ.1.02/7.1.00/13.17793

Územní plánování
Územní plán je určitým druhem plánovací dokumentace, jenž má za cíl nalézt optimální
rovinu v prostorovém a funkčním uspořádání území v krajině. Územní plány jsou v České
republice upraveny na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů. Je nutno vyhovět zájmům dotčených subjektů (orgány
veřejné správy, jednotlivý vlastníci nemovitostí) a sledovat zároveň rovinu tři aspektů
(ekonomické, ekologické, sociální).
Územní plán města Hradce nad Moravicí byl vydán zastupitelstvem města v roce 2011,
kdy byl aktualizován návrh územního plánu z roku 2006. Územní plán řeší oblast
8 katastrálních území, které tvoří město Hradec nad Moravicí.
V rámci aktuálního územního plánu ve výše uvedených katastrálních území jsou vymezeny:
-

-

koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot; urbanistické koncepce včetně
vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně; koncepce
veřejné infrastruktury, podmínky pro její umisťování; koncepce uspořádání krajiny,
ÚSES;
podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití;
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšné opatření staveb a opatření k zajišťování
ochrany a bezpečnosti státu;
plochy a koridory územních rezerv, stanovení možného budoucího využití a podmínek
pro jeho provedení.
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Bezpečnost
Orgánem zajišťující bezpečnost a pořádek na území města Hradec nad Moravicí je
Policie ČR, která má ve městě vlastní obvodní oddělení. Policisté z obvodního oddělení
v rámci své územní působnosti zajišťují ochranu osob a majetku a dodržování veřejného
pořádku nejen na území města Hradec nad Moravicí, ale také v přilehlých okolních obcích.
Služba na tomto oddělení je vykonávána 24 hodin denně a to jak v oblasti represe, tak také
v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů.
Kromě Policie ČR zajišťuje veřejný pořádek od 1. 4. 2013 také Městská policie Opava.
Jedná se o hlídky 2 strážníků vykonávající službu na území Hradce nad Moravicí cca 4x týdně
v tříhodinových směnách. Činnost Městské policie Opava ve městě Hradec nad Moravicí je
upravena zejména na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů.
Mimo ozbrojené bezpečnostní složky, které působí na území města Hradec nad Moravicí, jsou
k dispozici pro zajištění bezpečnosti jednotky dobrovolných hasičů ve všech městských
částech města.
Ačkoliv se obyvatelstvo ve městě cítí bezpečně (viz kapitola Kvalita života), přesto někteří
obyvatelé vyjadřují potřebu zřízení obecní policie ve městě. Zřízení městské policie požaduje
více než 58 % dotázaných obyvatel města.
Hospodaření města a správa majetku
Město Hradec nad Moravicí dlouhodobě hospodaří s rozpočtem cca 70 mil. Kč ročně.
Z rozpočtů posledních 5 let je patrná úspěšnost města v získávání poměrně vysokých dotací
z externích zdrojů. Městu se tak daří, oproti všeobecnému trendu, alespoň částečně odolávat
tlaku na snižování veřejných rozpočtů.
Příjmy města Hradec nad Moravicí byly v posledních 5 letech na obdobné úrovni. Výjimku
tvořil rok 2010, kdy došlo k navýšení dotací a kapitálových příjmů. Tento nárůst byl
zapříčiněn úspěšným investičním záměrem – výstavba čistírny odpadních vod. Výstavba
čistírny odpadních vod včetně nové kanalizace se promítla nejen v ukazateli příjmů
(kapitálové příjmy, dotace), ale také došlo k navýšení běžných výdajů v souvislosti
s provozem této čistírny.
V rámci příjmů města Hradec nad Moravicí převládají daňové příjmy. Tyto příjmy jsou
tvořeny podíly z celostátních daňových výnosů (např. DPH, daň z příjmů fyzických osob, daň
z příjmů právnických osob aj.), z daně jejímž 100 % příjemcem je město (daň z nemovitosti),
místní poplatky (viz příloha č. 4), správní poplatky (viz příloha č. 5) aj. Nejvyšší položkou
daňových příjmů byl výnos z DPH, jehož výše v roce 2012 dosahovala 18 mil. Kč.
U daňových příjmů došlo k navýšení daně z nemovitosti (rok 2009 – 2 mil. Kč, rok 2012 –
3,8 mil. Kč). Tento nárůst byl zapříčiněn zvýšením koeficientu (od roku 2010 – 1,6),
prostřednictvím něhož je získána hodnota daně.
Nedaňové příjmy, které jsou tvořeny zejména z pronájmu majetku obce (rok 2012 – 3,2 mil.
Kč), přebytky organizací s přímým vztahem k rozpočtu obce (rok 2012 – 2,4 mil. Kč)
a příjmy z vlastní činnosti (rok 2012 - 2,3 mil. Kč) jsou druhou největší příjmovou složkou
rozpočtu Hradce nad Moravicí. Tyto příjmy tvoří více než polovinu finančních zdrojů
- nedaňových příjmů.
Nejnižším příjmem v posledních dvou letech jsou kapitálové příjmy, které jsou obvykle
získávány prodejem dlouhodobého majetku. V roce 2012 činil příjem 240 tis. Kč.

38

Příjem z dotací činil v roce 2012 16,8 mil. Kč. Převážná část těchto dotací bude použita
na provedení protierozní ochrany.
Výdajová část rozpočtu je rozdělena na běžné výdaje, které slouží k zajištění řádných
a pravidelných činnosti týkající se provozu veřejné správy a kapitálové výdaje. Kapitálové
výdaje jsou také v některých případech označovány jako výdaje investiční. Nejvyšší položky
běžných výdajů jsou určeny pro zajištění veřejné správy.
Město Hradec nad Moravicí je územně samosprávným celkem, který je ze zákona povinen
zajistit vzdělání na předškolní a základní úrovni. Vzhledem k této zákonné povinnosti jsou
druhou nejvyšší položkou běžných výdajů výdaje na zajištění školství (provoz budov apod.).
Vzhledem k vybudování nové čistírny odpadních vod došlo k navýšení výdajové částky
rozpočtu, kdy je nutné zajištění jejího chodu. V roce 2013 se přepokládají zejména kapitálové
výdaje v oblasti protierozní ochrany.
Mezi roky 2008 a 2012 měly příjmy i výdaje města stoupající tendenci. Celkové saldo příjmů
a výdajů mezi těmito roky činí – 278 284 000 Kč. V letech 2011 a 2012 se výrazně snížily
kapitálové příjmy města. Stoupající tendenci mají od roku 2009 hlavně běžné výdaje.
Tabulka 7.19 Rozpočet města Hradec nad Moravicí v období 2008 – 2012 (v tis. Kč)
2008
2009
2010
2011
Příjmy
64 134,40
65 820,04
107 400,06
69 461,89
Daňové příjmy
48 896,39
43 181,66
48 513,65
46 927,53
Nedaňové příjmy
10 272,33
9 621,04
11 054,11
11 841,46
Kapitálové příjmy
1 223,87
2 998,00
16 736,33
205,65
Dotace
3 741.81
10 019,34
31 095,97
10 487,25
Výdaje
64 175, 05
75 613,44
80 930,25
104 166,65
Běžné výdaje
50 574,29
48 374,13
48 009,65
55 042,60
Kapitálové výdaje
13 600,76
27 239,31
32 920,60
49 124,05
Saldo
-40,65
-9 793,4
26 469,81
-34 704,76
Zdroj: MěÚ Hradec nad Moravicí

2012
74 545,45
47 492,81
10 028,50
240,44
16 783,70
85 304,87
59 474,85
25 830,02
- 9 759,42

Dluhová služba představuje souhrn všech závazků z návratných zdrojů územně
samosprávného celku k určitému datu (splátky dluhu včetně úhrady úroků). Jsou zde zahrnuty
tedy zaplacené úroky, uhrazené splátky vydaných dluhopisů, splátky jistin, splátky leasingu,
atd. V roce 2012 činil ukazatel dluhové služby 6,32 %. Podíl cizích zdrojů k celkovým
aktivům je v tomto roce 11,66 %
Tabulka 7.20 Dluhové služba v tis. Kč
Ukazatel dluhové služby
Zdroj: MěÚ Hradec nad Moravicí

2010
28 454,0

2011
3 132,9

2012
4 711,5

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územně samosprávného celku, který se sestavuje
zpravidla na 2 až 5 let, následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
V rozpočtovém výhledu jsou souhrnné údaje o příjmech a výdajích, zejména dlouhodobé
závazky a pohledávky, finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů.
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Tabulka 7.21 Rozpočtový výhled města Hradec nad Moravicí pro období 2013 – 2015 v tis. Kč
2012
2013
2014
Počáteční stav peněžních
18 671
12 183
10 058
prostředků k 1.1.
PŘÍJMY CELKEM
74 545
75 799
57 000
Třída 1 – daňové příjmy
47 493
47 000
44 000
Třída 2 – nedaňové příjmy
10 028
6 950
10 000
Třída 3 – kapitálové příjmy
240
----Třída 4 – přijaté transfery
16 784
21 849
3 000
VÝDAJE CELKEM
85 305
74 522
53 000
Třída 5 – běžné výdaje
59 233
50 023
52 000
Třída 6 – kapitálové výdaje
26 072
24 499
1 000
FINANCOVÁNÍ
4 272
-3 402
-3 417
Třída 8 – dlouhodobé přijaté
6 966
----půjčky
Třída 8 – uhrazené splátky dluh. A
-2715
-3 402
-3 417
půjček
Třída 8 – operace z peněžních
21
----účtů
Zdroj: MěÚ Hradec nad Moravicí

2015
10 641
58 000
45 000
10 000
--3 000
54 000
53 000
1 000
-3 432
---3 432
---

K identifikaci potřeb výdajového zaměření rozpočtu města v budoucím období byla v rámci
průzkumu oslovena veřejnost, neziskový sektor a podnikatelé. Obyvatelé považují za nutné
především investice do oblasti oprav místních komunikací, výstavby a oprav nových
chodníků a podpory sportovních a jiných zájmových klubů pro děti. Další důležité oblasti
pro podporu jsou uvedeny v příloze č. 6.
Dotázané neziskové organizace považují za velmi důležitou finanční podporu z rozpočtu
města zejména do oblasti školství a rozšíření podpory možností pro volný čas.
Respondenti z řad podnikatelských subjektů uvádějí jako prioritní oblasti zlepšení dopravní
obslužnosti, zvýšení bytové kapacity a zvýšení počtu parkovacích míst.
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8. Ekonomika, podnikání a zaměstnanost
Na území města Hradec nad Moravicí je celkem 684 ekonomických subjektů. Největší podíl
ekonomických subjektů tvoří fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, kterých
v roce 2012 bylo 518.
Míra podnikatelské aktivity, což je počet podnikatelských subjektů na tisíc trvale bydlících
obyvatel, mezi roky 2005 a 2010 zaznamenala výrazný nárůst o 14,1 ‰, čímž se dostala
na stejnou úroveň podnikatelské aktivity jako ORP Opava. Míra podnikatelské aktivity
v Hradci nad Moravicí je o 5,7 ‰ nižší, než je celorepublikový průměr. Ve srovnání
s Moravskoslezským krajem je však míra podnikatelské aktivity výrazně vyšší jak v ORP
Opava, tak v Hradci nad Moravicí.
Graf 8.15 Míra podnikatelské aktivity v letech 2005 a 2010

Zdroj: ČSÚ, Registr ekonomických subjektů

Největším zaměstnavatelem z hlediska počtu obsazených pracovních míst se sídlem
v Hradci nad Moravici je společnost BRANO, a.s., která byla k 31. 12. 2011 zároveň
největším zaměstnavatelem v rámci SO ORP Opava. V roce 2011 se počet zaměstnanců
společnosti BRANO, a.s. pohyboval mezi 2 000 a 2 499. Dle údajů z ÚP byl počet
zaměstnanců BRANO, a.s. v roce 2012 1 353. Hlavní činností této společnosti je výroba
ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla. Dalšími největšími zaměstnavateli
v Hradci nad Moravicí jsou společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s. a LDF Rožnov a.s.
spadající do kategorie 50 - 99 zaměstnanců. Ve městě působí převážně malé a střední podniky
s výrazně nižším počtem zaměstnanců. Část obyvatelstva je zaměstnána mimo území
Hradce nad Moravicí, převážně na území Opavy. V rámci SO ORP Opava působí celá řada
společností, jejichž činnost je zaměřena od zdravotní péče přes obchodní společnosti až
po výrobní závody.
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Tabulka 8.22 Přehled největších zaměstnavatelů na území SO ORP Opava
Obchodní jméno

Sídlo

Převažující činnost

Kategorie podle
počtu zaměstnanců

BRANO a.s.

Hradec nad
Moravicí

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro
motorová vozidla

2000 - 2499

Teva Czech Industries
s.r.o.

Opava

Výroba farmaceutických přípravků

1500 - 1999

Model Obaly a.s.

Opava

Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových
1000 - 1499
a lepenkových obalů

Slezská nemocnice v
Opavě, příspěvková
organizace

Opava

Ústavní zdravotní péče

1000 - 1499

OSTROJ a.s.

Opava

Výroba strojů pro těžbu, dobývání a
stavebnictví

500 - 999

Opava

Ústavní zdravotní péče

500 - 999

Opava

Terciární vzdělávání

500 - 999

Opava

Všeobecné činnosti veřejné správy

500 - 999

Opava

Všeobecné činnosti veřejné správy

500 - 999

Opava

Maloobchod s převahou potravin, nápojů a
tabákových výrobků v nespecializovaných
prodejnách

500 - 999

Psychiatrická léčebna v
Opavě
Slezská univerzita v
Opavě
Státní úřad inspekce
práce
Statutární město
Opava
TEMPO, obchodní
družstvo
Zdroj: RES, 31. 12. 2011

Více než 50 % dotázaných subjektů ve městě podniká ve vlastních prostorech, což má
pozitivní vliv na nižší náklady na provoz. Činnost podnikatelských subjektů je nejvíce
ovlivněna domácí konkurencí a to především vzhledem k faktu, že více
než 48% podnikatelských subjektů je zaměřena na české odběratele. Dalším problémem, který
omezuje rozvoj podnikatelských aktivit je dopravní dostupnost, kdy většina podnikatelských
subjektů považuje za nezbytně nutné dobudovat chybějící dopravní infrastrukturu v podobě
obchvatu a napojení na velká městská centra.
Podnikatelské subjekty hodnotí prvky místního podnikatelského prostředí převážně pozitivně,
viz následující tabulka. Hlavními pozitivními faktory je geografická poloha (průměrné
hodnocení 5 bodů z max. 7), dopravní napojení (průměrné hodnocení 6 bodů z max. 7)
a výborné dodavatelsko – odběratelské vztahy (průměrné hodnocení 6 bodů z max. 7). Hlavní
faktor, který je spatřován negativně, je nízká kupní síla místních obyvatel.
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Tabulka 8.23: Procentuální hodnocení prvků místního podnikatelského prostředí
1

2

3

4

5

6

7

geografická poloha

10,3%

6,9%

3,4%

10,3%

27,6%

6,9%

34,5%

dopravní napojení

3,3%

10,0%

6,7%

6,7%

10,0%

13,3%

50,0%

dodavatels ko-odběratels ké
vztahy

3,4%

0,0%

6,9%

10,3%

10,3%

17,2%

51,7%

kupní s íla obyvatel

4,0%

36,0%

16,0%

16,0%

4,0%

4,0%

20,0%

4,3%

13,0%

17,4%

17,4%

4,3%

30,4%

13,0%

úroveň rozvinutos ti m ís tních
podnikatels kých s ítí

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, Průzkum podnikatelského prostředí ve městě Hradec nad Moravicí
Pozn.: Hodnocení na škále <1;7>, kde 1 = zcela nespokojen, 7 = velmi spokojen.

Vzhledem k hospodářské situaci mnoho dotázaných subjektů odpovědělo, že pocítilo
hospodářskou recesi a stále u nich trvá snižování odbytu, kdy v závislosti na tomto faktu
uvažují o snížení pracovních míst, což by mělo negativní vliv na nezaměstnanost v rámci
okresu Opava a také v rámci Moravskoslezského kraje.
Lokality a objekty pro podnikání jsou na území města hodnoceny na celkem dobré úrovni.
Respondenti hodnotí pozitivně zejména dobrou infrastrukturu na území města (průměrné
hodnocení 5 bodů z max. 7) a vhodnou lokalizaci (hodnocení 5 bodů z max. 7). Nemovitosti
určené k podnikání jsou pak hodnotiteli považovány jako velmi drahé.
Tabulka 8.24: Procentuální hodnocení pozemků a objektů určených k podnikání na území města
1

2

3

4

5

6

š patně vybavené
infras trukturou

16,7%

0,0%

0,0%

22,2%

5,6%

22,2%

velm i drahé

38,1%

9,5%

9,5%

23,8%

14,3%

11,1%

11,1%

5,6%

22,2%

5,6%

11,1%

22,2%

11,1%

11,1%

0,0%

10,5%

0,0%

0,0%

5,3%

10,5%

nevhodně
lokalizované
ekologicky
zatížené
celkově
nevyhovující

dobře vybavené
infras trukturou

4,8% velm i levné
vhodně
lokalizované
ekologicky
11,1%
nezatížené
celkově
42,1%
vyhovující
11,1%

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, Průzkum podnikatelského prostředí ve městě Hradec nad Moravicí

Ekonomický rozvoj regionu je ovlivněn poměrně nízkou kupní sílou obyvatelstva.
Při průzkumu veřejnosti mělo více než 20 % domácností hrubý příjem mezi 12 001 Kč
a 20 000 Kč a také mezi 20 001 Kč a 30 000 Kč. Výdaje těchto domácností jsou směřovány
kromě výdajů nutných na bydlení a stravu, k hrazení jiných závazků. Více než 26 %
dotázaných uvedlo, že v době průzkumu mělo úvěr, kdy se nejčastěji jednalo o půjčku ve výši
500 001 Kč a více.
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Graf 8.16: Kategorie příjmů domácností dotázaných respondentů (%)

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, průzkum veřejného mínění

Ekonomická aktivita a zaměstnanost
Dle SLDB 2011 je více než 50 % obyvatel Hradce nad Moravicí ekonomicky aktivních.
Mezi ekonomicky aktivní jsou zařazeni obyvatelé, kteří jsou zaměstnaní a nezaměstnaní.
Za zaměstnané jsou považovány všechny osoby starší 15 let, které během zkoumaného období
příslušely mezi placené zaměstnance, příslušníky armády nebo osoby zaměstnané ve vlastním
podniku. Nezaměstnanou osobou je osoba starší 15 let, která ve sledovaném období splnila
tři souběžné podmínky (neměla placené zaměstnání, aktivně hledala zaměstnání, byla
připraveny k nástupu do práce). Zaměstnané osoby tvoří 46,3 % obyvatel
Hradce nad Moravicí. Struktura zaměstnaného obyvatelstva je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 8.25 Rozložení ekonomicky aktivních
Rozdělení ekonomicky aktivních osob
Celkem
Celkem
Zaměstnanci, zaměstnavatelé,
samostatně činní, pomáhající
Z toho
Pracující studenti a učni
zaměstnaní
V tom
Pracující důchodci
Ženy na mateřské dovolené

Absolutně
5 382
2 492

Relativně
100 %
46,3 %

2 312

42,9 %

34

0,6 %

99
47

1,8 %
0,9 %

Zdroj: SLDB 2011.

K 1. 12. 2012 bylo v Hradci nad Moravicí 2 777 obsazených pracovních míst. Mezi roky
2005 a 2012 klesl počet obsazených pracovních míst o 846. V rámci SO ORP Opava tvoří
obsazená pracovní místa v Hradci nad Moravicí okolo 8 %.
Vzhledem k rezidentnímu charakteru Hradce nad Moravicí vyjíždí za prací 12,4 % obyvatel
mimo hranice města. V roce 2011 vyjíždělo za prací z Hradce nad Moravicí celkem
679 obyvatel, z nichž 82 % vyjíždělo v rámci okresu. Nejvíce obyvatel vyjíždělo za prací
do Opavy (66 %) a do Ostravy (9,7 %).
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Tabulka 8.26: Obyvatelé vyjíždějící do zaměstnání
Zaměstnané osoby vyjíždějící do zaměstnání
Obec vyjížďky,
v tom ve věku
z toho
obec dojížďky
celkem
60 a
ženy 15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 více nezjištěno
Hradec nad Moravicí
679
312
40
74
266
150
126
21
2
vyjíždí v rámci okresu
557
275
34
50
219
120
117
16
1
vyjíždí do jiných okresů
kraje
83
26
4
18
30
23
7
1
vyjíždí do jiných krajů
26
7
5
10
5
2
3
1
vyjíždí mimo ČR
13
4
2
1
7
2
1
Obec dojížďky:
Opava
449
229
27
42
173
98
95
13
1
Ostrava
66
22
4
13
23
21
4
1
Vítkov
16
8
1
2
7
2
4
Otice
24
8
1
4
11
4
4
Skřipov
5
3
1
1
1
2
Praha
11
4
1
4
3
1
2
Brno
2
1
1
1
Olomouc
1
1
Branka u Opavy
11
3
2
5
1
3
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Nabídka pracovních míst v Hradci nad Moravicí je dle názoru obyvatel na nízké úrovni
(30,6 % obyvatel), což dokazuje také fakt, že část obyvatel musí za svým zaměstnáním
dojíždět mimo hranice města. Problém v podobě nedostatku pracovních míst je interpretován
napříč všemi věkovými skupinami obyvatel, kdy tento trend nejvíce pociťují obyvatelé
končící střední nebo vysokou školu (věková skupina 18 – 24 let), jelikož nemohou najít často
uplatnění v oboru, který vystudovali. Strach z nezaměstnanosti a nedostatku pracovních míst
je jeden z hlavních sociálních problémů, který obyvatelé ve městě spatřují (54 % dotázaných
obyvatel).
Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti se od roku 2008 pohybuje pod průměrem Moravskoslezského kraje
i SO ORP Opava. Ač byl zaznamenán pokles míry nezaměstnanosti v Hradci nad Moravicí,
nedošlo k jeho poklesu pod celorepublikový průměr. Míra nezaměstnanosti se v roce 2008
pohybovala pod 6 %, ovšem narostla vlivem hospodářských procesů na 9,1 %. Přes neustále
probíhající hospodářskou recesi dochází od roku 2010 k mírnému poklesu míry
nezaměstnanosti ve městě Hradec nad Moravicí.
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Graf 8.17: Míra nezaměstnanosti za období let 2008 - 2011

Zdroj: ČSÚ

Vývoj počtu uchazečů na jedno pracovní místo má v posledních 5 letech stoupající
tendenci. Minimum bylo zaznamenáno v roce 2008, kdy na jedno pracovní místo připadalo
1,2 osob. V roce 2009 díky se celosvětové finanční krizi počet uchazečů o jedno pracovní
místo zvýšil na 27,1 osob. V roce 2011 připadalo na jedno pracovní místo 19,3 uchazečů.
Tabulka 8.27: Vývoj počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo a míry nezaměstnanosti v Hradci nad
Moravicí
2 007

2008

2 009

2010

2 011

1,6

1,2

27,1

11,4

19,3

5,33

4,67

7,46

7,93

7,14

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo
Míra nezaměstnanosti
Zdroj: MPSV

Ukazatel dlouhodobé nezaměstnanosti je zaznamenán u osob, které nejsou zaměstnány již
více jak 12 měsíců. Dlouhodobá nezaměstnanost je jedním z hlavních ekonomických
problémů nejen v České republice, ale na celém světě. Z hlediska dlouhodobé
nezaměstnanosti je problematické opětovné začlenění do pracovního procesu, které způsobuje
nárůst veřejných financí. Od roku 2008 do roku 2011 došlo ve městě k nárůstu dlouhodobě
nezaměstnaných osob o více než 180 %. Tento stav kopíruje republikový trend, kdy od
nástupu ekonomické krize v roce 2008 dochází k růstu dlouhodobé nezaměstnanosti.
Graf 8.18: Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti (počet osob) v Hradci nad Moravicí (k 31. 12.)

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze
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9. SWOT ANALÝZA
Sociální oblast a občanská vybavenost
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Sociální oblast a zdravotnictví

Existence domu s pečovatelskou službou (včetně
vlastní pečovatelky, která je zaměstnancem města)

Malé portfolio nabízených sociálních služeb ve
městě

Působnost Charity Opava v oblasti poskytování
pečovatelských služeb na území města

Nedostatečná kapacita míst v Domovech pro
seniory na území celé SO ORP Opava – dlouhé
čekací lhůty

Dobrá dostupnost Opavy s širokou nabídkou
sociálních a zdravotních služeb (včetně nemocnice
a psychiatrické léčebny)

Nízké kapacity stávajících zdravotních služeb ve
městě.

Dostatek obecních bytů umožňuje nastavení vlastní
bytové politiky města včetně sociálního bydlení
Existence praktických a specializovaných lékařů a
lékárny na území města. Vysoká spokojenost
obyvatel města s poskytovanými službami
Školství a volnočasové aktivity
Existence a dostatečná kapacita základních škol.
Existence základní umělecké školy

Nespokojenost občanů se sítí a kapacitou
mateřských škol

Dobrá dostupnost středních škol a univerzity v
Opavě

Nespokojenost obyvatel do 24 let s nabídkou
volnočasových a sportovních aktivit

Rozvinutá oblast spolkových aktivit ve městě
(vysoký počet různorodých občanských sdružení)

Nespokojenost zájmových organizací s podporou
města a nedostatkem prostor

Vysoká koncentrace kulturních památek a
zajímavostí ve městě

Nedostatek finančních prostředků neziskového
sektoru ve městě

Vhodné přírodní podmínky pro sportovní vyžití,
množství naučných, cyklistických a turistických
stezek a tras
Zkušenost neziskových organizací s čerpáním
prostředků ze strukturálních fondů EU
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
Sociální oblast a zdravotnictví

Bytová politika města zaměřená na sociální bydlení

Stárnutí obyvatelstva povede ke zvýšení podílu
seniorů, pro které je nedostatečná stávající nabídka
a kapacita sociálních služeb (včetně domů pro
seniory).

Rozšíření portfolia sociálních služeb ve městě

Restrikce veřejných rozpočtů, zejména v oblasti
sociálních a zdravotních služeb

Rozšíření kapacity zdravotnických zařízení ve
městě

Záměry kraje k postupnému omezování činnosti
nemocnice v Opavě vedoucí až k jejímu uzavření

Zvýšení podpory města v rámci sociálních služeb
pro seniory a zdravotně postižené obyvatele (nejen
finanční podpora)

Pokračující rozpad sociální soudržnosti, který
povede k nárůstu sociálních problémů

Vytvoření komunikační platformy mezi lokální
veřejnou správou, poskytovateli sociálních služeb
a úřadem práce
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Školství a volnočasové aktivity
Možnost lokalizace střední školy nebo učiliště ve
městě (případně pobočky)

Snižující se porodnost v souvislosti s nenaplněností
škol

Rozvoj spolupráce města se vzdělávacími
institucemi v kraji

Nedostatek zájmu obyvatel o volnočasové aktivity
ve městě

Rozšíření podpory zájmových organizací ze strany
města (nejen finanční)

Snižující se finanční prostředky neziskového
sektoru ve městě povedou k omezení jeho aktivit

Rozšíření nabídky aktivit pro rodiny s dětmi (např.
vybudování multifunkčního hřiště)
Využití stávajících prostor města k rozvoji
spolkového a komunitního života města
Využití potenciálu města v oblasti kulturně
společenských aktivit i pro mimoměstské
návštěvníky

Ekonomické prostředí a vnitřní správa města
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Doprava

Poměrně vysoká spokojenost obyvatel s dopravní
dostupností a kvalitou veřejné dopravy

Nespokojenost obyvatel s kvalitou cest a dopravní
infrastrukturou ve městě

Dopravní napojení na silnici I/57. Dobrá dopravní
dostupnost okresního města a dálniční sítě

Hlavní silniční tah z Opavy na dálniční síť
procházející středem města - vysoká intenzita
dopravy na silnici I/57 a její nízká kapacita. Vysoká
intenzita dopravy škodící životnímu prostředí

Existence a vysoká obslužnost města železniční
tratí do Opavy (poměrně vysoký počet vypravených
denních spojů osobní dopravy)

Nutné investice města do autobusové dopravy
během víkendů a svátků

Existence autobusových zastávek ve všech
městských částech města. Dostatečných počet
spojů do centra města

Nedostatek parkovacích míst

Existence ucelené koncepce rekonstrukce a
modernizace dopravní infrastruktury na úrovni kraje
Životní prostředí a technická infrastruktura
Kvalitní životní prostředí ve městě. Existence
přírodního parku Moravice, NPR a RBC

Znečištění ovzduší ve městě vlivem dopravy
a lokálních topenišť, zejména v zimních měsících.

Relativně ekologicky stabilní území - vysoká míra
zalesnění, území města není zatíženo skládkou
odpadu

Existence území zvláštní povodně pod vodním
dílem a povodňového záplavového území Q100
zasahující do zastavěného území

Existence veřejného vodovodu, ČOV. Dostatečná
kapacita vedení elektrické energie a plynovodní síť
s kapacitou umožňující napojení dalších uživatelů

Existence území ekologických rizik, rizikových
povrchových vod a zranitelných oblastí

Vysoké množství domácností s možností napojení
na vlastní studny

Území není vhodné pro využívání větrné
a geotermální energie

Vnitřní správa
Vysoká úspěšnost v získávání projektů EU

Vysoký podíl mandatorních výdajů v rozpočtu města

Poměrně stabilní objem příjmů rozpočtu města
v posledních 5 letech

Obyvatelé se v některých lokalitách města necítí
zcela bezpečně.
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Členství v dobrovolném svazku obcí „ČOV
a kanalizace Hradec nad Moravicí – Branka
u Opavy, MAS Opavsko

Nespokojenost občanů s prostředím a okolím MěÚ

Spolupráce s polskou obcí Baborów a se
slovenským městem Liptovský Hrádok
Dobrá informovanost občanů
Zkušenosti s čerpáním dotací z evropských
strukturálních fondů
Projekt zvýšení kvality řízení na MěÚ Hradec nad
Moravicí
Relativně mladý bytový fond
Ekonomika, zaměstnanost a cestovní ruch
Vysoký potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu Nemožnost rozšiřování ploch individuální rekreace
a individuální rekreace
– výstavba chat a zahrádek
Sídlo jednoho z největších zaměstnavatelů v SO
ORP Opava Brano, a.s.

Stoupající míra nezaměstnanosti

Vysoká a rostoucí míra podnikatelské aktivity a
významná role průmyslu. Existence množství
malých a středních podniků (684 ekonomických
subjektů na území města).

Vysoký podíl ekonomicky neaktivního obyvatelstva
(téměř 50 %)

Spokojenost podnikatelských subjektů s prvky
místního podnikatelského prostředí

Vysoký podíl zaměstnaných osob u několika
největších zaměstnavatelů.

Nízká nezaměstnanost v porovnání s SO ORP
Opava

Nízká kupní síla obyvatelstva, více než 20 %
domácností s hrubým příjmem mezi 12 001 –
20 000 Kč

Dobrá dostupnost okresního i krajského města
včetně dopravního napojení

Nedostatečný počet a pokles pracovních míst a
rostoucí počet uchazečů na 1 pracovní místo
(19,3 % v roce 2011)

Vysoká úroveň nabídky pracovní síly, která
umožňuje zaměstnavatelům výběr kvalitních
pracovníků

Vysoká cenová náročnost nemovitostí určených k
podnikání
Nedostatečná podpora malého a středního
podnikání
Rezidenční charakter města v souvislosti
s procesem suburbanizace SO ORP Opava, který
má za následek přesun podnikatelských aktivit do
centra SO ORP

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
Doprava

Vybudování obchvatu města pro snížení vysoké
intenzity dopravy v centru města

Snížení technického stavu silnice I/57 vlivem velké
intenzity osobní a těžké nákladní dopravy

Zlepšení technického stavu a parametrů silnice I/57

Zvýšení znečištění životního prostředí a hlukové
znečištění vlivem vysoké intenzity dopravy ve městě

Snížení intenzity dopravy ve městě vybudováním
obchvatu a modernizací silniční sítě

Zanedbávání údržby silniční sítě, které povede až
k její nefunkčnosti

Zajištění nových parkovacích míst

Omezení, popřípadě zrušení železniční trati Opava
– Hradec n/M

Možnost využití fondů EU na spolufinancování
dopravní infrastruktury. Možnost přípravy
společného projektu s ORP, případně krajem.

Snížení objemu rozpočtu města může vést
k omezení spojů autobusové dopravy během
víkendů a svátků
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Zavedení kyvadlové autobusové dopravy mezi
zámkem a nádražím v turistické sezóně.
Životní prostředí a technická infrastruktura
Vývoj sociální situace ve společnosti může vést
Obnova a údržba zeleně ve městě, která povede ke k využívání rekreačních objektů ve městě pro trvalé
zvýšení atraktivity města
bydlení, což by vyžadovalo zasíťování těchto lokalit
kanalizací a vodovodem
Využití dotačních titulů na obnovu území
zasažených těžbou a na realizaci krajinotvorných
programů a ÚSES

Zvýšení nákladů na bydlení pro obyvatelstvo
povede k větší intenzitě využívání lokálních topenišť
a tím i ke zhoršení kvality ovzduší.

Realizace protierozních a protipovodňových
opatření a ochrana kvalitního půdního fondu

Škody na hmotném majetku a ohrožení zdraví a
života vlivem povodní

Nastavení procesu komplexní pozemkové úpravy.

Urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny
především liniovými dopravními stavbami

Zavádění alternativních zdrojů energie, zejména
využití biomasy

Nevhodně nastavená dotační politika

Možnost využití fondů EU na spolufinancování
infrastruktury

Nedostatek prostředků na opravy technické
infrastruktury může vést k její degradaci

Vnitřní správa
Zvýšení kvality řízení na MěÚ, které povede k vyšší
efektivitě činností MěÚ a případně k úspoře
finančních prostředků

Snížení poskytované podpory na rozvoj měst
v rámci fondů z EU v programovacím období 2014 –
2020 (posílení návratných finančních nástrojů a
institutů spolufinancování v novém programovacím
období)

Rozvoj spolupráce s lokálními aktéry (okolní veřejná
Zvyšování požadavků na zajištění přenesené
správa, zaměstnavatelé, občanská společnost)
působnosti z centrálních orgánů bez adekvátního
vedoucí ke komplexnímu udržitelnému rozvoji
zvýšení finančního příspěvku
regionu
Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města
vybudováním kamerového systému, případně
zřízením městské policie
Rozvoj spolupráce s polskými partnerskými městy,
zejména přenos Best Practices
Posílení strategického plánování ve městě
(zpracováním strategického plánu) ke směřování
k dalšímu rozvoji města
Existence dotační politiky města
Ekonomika, zaměstnanost a cestovní ruch
Podpora podnikání – vybudování podnikatelského
inkubátoru, poradenských center

Odliv pracovní síly z důvodu nedostatku pracovních
míst

Využití finančních prostředků z fondů EU

Konkurence okolních regionů v nabídce cestovního
ruchu, která může vést k odlákání návštěvníků

Rozvoj nových alternativnějších forem cestovního
ruchu – in-line, hippo, paragliding apod.

Snižování kupní síly obyvatelstva
v Moravskoslezském kraji vedoucí k útlumu
cestovního ruchu

Společný destinační management celého regionu,
příprava společných projektů k čerpání finančních
prostředků z EU

Následky ekonomické krize doprovázené
nadměrnými restriktivními opatřeními a změnou
spotřebitelského chování obyvatelstva, které ještě
více brzdí ekonomický vývoj

Využití kvalitního přírodního prostředí pro rozvoj
cestovního ruchu, domácího i zahraničního. Využití
uvolněných kapacit trvalého bydlení k rekreačním

Nedostatečný finanční kapitál v území může být
bariérou pro jeho další ekonomický a sociální rozvoj
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účelům
Možnost získání finančních prostředků pro
ekonomický a sociální rozvoj v novém
programovacím období EU 2014+

Postupné omezování činností podnikatelských
subjektů vedoucích až k jejich uzavření (zejména
malých) vlivem pokračující ekonomické recese

Rozvoj koordinačního přístupu samospráv při
budování podnikatelských ploch a areálů. Vytvoření
infrastrukturní připravenosti podnikatelských
a průmyslových zón
Kooperace podnikatelských subjektů v různých
oborech i mezioborově (tvorba technologických
řetězců) – síťové podnikání
Podpora podnikatelských aktivit ve městě – čerpání
dotačních prostředků z krajské úrovně a fondů EU
Kooperace subjektů cestovního ruchu – společná
propagace a zavedení zážitkové karty

ČÁST B – NÁVRHOVÁ ČÁST
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Návrhová část Strategického plánu Hradce nad Moravicí plynule navazuje na analytickou část
dokumentu a popisuje možné a žádoucí zásahy, které by se měly ve vybraném území
realizovat. Výchozím výstupem pro tvorbu návrhové části se stala SWOT analýza (viz Profil
města, str. 46-50), v níž byly definovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby
sledovaného území.
Obsahem návrhové části je rozvojová vize Hradce nad Moravicí, která vyjadřuje základní
představu pro systematický rozvoj a směřování oblasti jako celku. Vize by měla být relativně
krátká, snadno zapamatovatelná, měla by být motivující, ambiciózní, ale realizovatelná
v praxi. Následně byly ve spolupráci s Pracovními skupinami a Řídící pracovní skupinou
potřeby realizace strategického plánu, vymezeny jednotlivé problémové okruhy v oblasti
rozvoje území, ze kterých následně vyvstaly prioritní oblasti rozvoje města a obcí. Na základě
těchto prioritních oblastí byly definovány konkrétní opatření, která povedou k udržitelnému
rozvoji území. Jednotlivé projekty a aktivity vedoucí k naplnění opatření, potažmo priorit,
jsou uvedeny v Implementačním dokumentu strategického plánu.
Schéma 1: Systém návrhové části Strategického plánu města Hradec nad Moravicí

Zdroj: PROCES, 2014.

10.Vize
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Prostřednictvím vize města je udáván směr žádoucího cílového stavu v oblasti. Vize
představuje dlouhodobý obraz o rozvoji a budoucnosti města, o tom, jak se bude oblast měnit
a zlepšovat. Nároky na formulaci vize jsou následující:


konkrétnost,



výstižnost charakteristiky stavu, kterého má území v časovém horizontu strategického
plánu dosáhnout.

Vize má formu jednoduchého popisu a podoby, které chce oblast svojí strategií dosáhnout.
Vize nemá pouze obecné využití, ale především praktické, jedná se o motivační faktor, který
pomáhá udávat jednotný směr k jejímu naplnění.
Všechny realizované aktivity v území by měly směřovat k naplnění vize, jež zní:
„Hradec nad Moravicí
Město na křižovatce – místo, kde se snoubí historie s budoucností“.

11. Priority a opatření
S ohledem na hlavní problémové oblasti zkoumaného území a identifikovaný rozvojový
potencionál města byly stanoveny následující rozvojové okruhy a priority.
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GLOBÁLNÍ CÍL
Naplnění vize
Hradec nad Moravicí
Město na křižovatce – místo, kde se snoubí historie s
budoucností

Problémové okruhy a priority

OKRUH A

OKRUH B

OKRUH C

Sociální oblast a
zdravotnictví

Školství, kultura a
volnočasové
aktivity

Ekonomika,
zaměstnanost a
cestovní ruch

Priority A

Priority B

Priority C

A1. Rozvoj
sociálních služeb
pro seniory
A2. Podpora
aktivního stárnutí
A3. Zajištění
startovacích bytů
pro mladé rodiny
s dětmi
A4. Zajištění
optimálního
rozsahu
zdravotních služeb

B1. Vytváření
aktivních ploch
B2. Rozvoj
spolupráce města
s neziskovými
organizacemi
B3. Rozvoj
spolupráce spolků
v městských
částech
B4. Modernizace
stávajících objektů
města a jejich
víceúčelové využití

C1. Podpora
podnikatelské
aktivity obyvatel
města
C2. Vytváření
a rozvoj produktů
cestovního ruchu
C3. Rozvoj
spolupráce
v cestovním ruchu
C4. Podpora
zaměstnanosti

B5. Rozvoj školství
a vzdělávání
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OKRUH D
Doprava,
technická
infrastruktura a
životní prostředí

Priority D
D1. Řešení
obchvatu města
D2. Zkvalitnění
obecních
komunikací
D3. Rozšíření
parkovacích ploch
D4. Zachování
železniční dopravy
D5. Rozšiřování
a obnova zeleně ve
městě

OKRUH E
Správa města

Priority E
E1. Efektivita
hospodaření
s obecním
majetkem
E2. Kvalitní
a efektivní výkon
veřejné správy
E3. Rozvoj
spolupráce
a komunikace

Následující schémata znázorňují jednotlivé okruhy (tematické/prioritní oblasti), na které
navazují priority (úroveň např. A1) a opatření (úroveň např. A1.1), prostřednictvím jejichž
naplnění by mělo dojít k optimalizaci stavu v rámci dané oblasti.
SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

A1
A1
Rozvoj sociálních služeb
Rozvoj sociálních služeb
pro seniory
pro seniory
SC1
SC1
Zajištění dostatečné kapacity
Zajištění
dostatečné
sociálních
služeb a kapacity
sítě
sociálních
služeb
a sítě
sociálních
služeb
pro seniory
sociálních služeb pro seniory

A1.1 Zajištění dostatečné
A1.1 Zajištění dostatečné
kapacity odpovídajících
kapacity odpovídajících
sociálních služeb pro seniory
sociálních služeb pro seniory
zohledňující potřebnost v dané
zohledňující potřebnost v dané
lokalitě
lokalitě
A1.2 Zvyšování kvality
A1.2 Zvyšování kvality
poskytovaných služeb
poskytovaných služeb
v pobytových zařízeních
v pobytových zařízeních

A2
A2
Podpora aktivního stárnutí
Podpora aktivního stárnutí
SC2
SC2
Podpora aktivit a projektů
Podpora aktivit a projektů
zaměřující se na zdravé stárnutí
zaměřující se na zdravé stárnutí

A2.1 Rozvoj spolupráce mezi
A2.1 Rozvoj spolupráce mezi
institucemi působícími
institucemi působícími
v oblasti práce se seniory
v oblasti práce se seniory
A2.2 Realizace činností
A2.2 Realizace činností
zaměřených na rozvoj
zaměřených na rozvoj
společenských, kulturních a
společenských, kulturních a
volnočasových aktivit starších
volnočasových aktivit starších
občanů, podpora společných
občanů, podpora společných
aktivit dětí a seniorů
aktivit dětí a seniorů
A2.3 Podpora vytváření
A2.3 Podpora vytváření
podmínek a realizace
podmínek a realizace
programů zaměřených na
programů zaměřených na
dobrovolnictví
dobrovolnictví

A4
A4
Zajištění optimálního
Zajištění optimálního
rozsahu zdravotních služeb
rozsahu zdravotních služeb
SC4
SC4
Zajistit odpovídající
síť
Zajistit odpovídající
síť
zdravotnických
služeb ve městě
zdravotnických služeb ve městě

A4.1 Řešení bezbariérovosti ve
A4.1 Řešení bezbariérovosti ve
městě
městě
A4.2 Zabezpečení dostupné
A4.2 Zabezpečení dostupné
zdravotní péče v odpovídající
zdravotní péče v odpovídající
kvalitě pro občany
kvalitě pro občany
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A3
A3
Zajištění startovacích bytů
Zajištění startovacích bytů
pro mladé rodiny s dětmi
pro mladé rodiny s dětmi
SC3
SC3
Podpora finančně dostupného

Podpora
finančně
dostupného
bydlení
pro mladé
rodiny
s dětmi
bydlení pro mladé rodiny s dětmi

A3.1 Vytvoření programu
A3.1 Vytvoření programu
startovacího bydlení na území
startovacího bydlení na území
města
města

A3.2 Podpora výstavby
A3.2 Podpora výstavby
startovacích bytů
startovacích bytů

ŠKOLSTVÍ,
ŠKOLSTVÍ
KULTURA
A VOLNOČASOVÉ
A VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY
AKTIVITY

B1
B1
Vytváření aktivních ploch
Vytváření aktivních ploch
SC1
SC1
Zajištění adekvátní nabídky

Zajištění
adekvátní
nabídky
aktivních
ploch
pro volnočasové
aktivních ploch
pro
volnočasové
aktivity
aktivity

B1.1 Revitalizace veřejných
B1.1 Revitalizace veřejných
prostor
prostor

B1.2 Zmapování volnočasové
B1.2 Zmapování volnočasové
infrastruktury a stanovení
infrastruktury a stanovení
priorit nové výstavby
priorit nové výstavby
B1.3 Rozvoj volnočasové
B1.3 Rozvoj volnočasové
aktivity pro nejmladší obyvatele
aktivity pro nejmladší obyvatele
a seniory města
a seniory města

B2
B2
Rozvoj spolupráce města
Rozvoj spolupráce města
s neziskovými
s neziskovými
organizacemi
organizacemi
SC2
SC2
Rozvoj spolupráce města
Rozvoj spolupráce
města
s neziskovými
organizacemi
s neziskovými organizacemi

B2.1 Zmapování aktivit
B2.1 Zmapování aktivit
jednotlivých neziskových
jednotlivých neziskových
organizací působících v
organizací působících v
lokalitě
lokalitě
B2.2 Posílení komunikace,
B2.2 Posílení komunikace,
koordinace a partnerství
koordinace a partnerství
s neziskovými organizacemi
s neziskovými organizacemi

B4
B4
Modernizace stávajících
Modernizace stávajících
objektů města a jejich
objektů města a jejich
víceúčelové využití
víceúčelové využití
SC4
SC4
Víceúčelové využívání objektů

B3
B3
Rozvoj spolupráce spolků
Rozvoj spolupráce spolků
v městských částech
v městských částech
SC3
SC3
Vznik jednotného prostředí pro
Vznik jednotného
prostředí pro
činnost spolků
činnost spolků

B3.1 Podpora a rozvoj
B3.1 Podpora a rozvoj
spolupráce a komunikace
spolupráce a komunikace
spolků mezi městskými částmi
spolků mezi městskými částmi

B3.2 Podpora vzniku
B3.2 Podpora vzniku
společných aktivit spolků
společných aktivit spolků

B5
B5
Rozvoj školství a vzdělávání
Rozvoj školství a vzdělávání
SC5
SC5
Efektivní vzdělávací síť ve městě
Efektivní vzdělávací síť ve městě

Víceúčelové
využívání objektů
města
města

B5.1 Analýza stávající
B5.1 Analýza stávající
vzdělávací sítě
vzdělávací sítě

B4.1 Rozvoj vícezdrojových
B4.1 Rozvoj vícezdrojových
investic do stávajících objektů
investic do stávajících objektů
města
města

B5.2 Koordinace vzdělávacích
B5.2 Koordinace vzdělávacích
aktivit a rozvoj nových možností
aktivit a rozvoj nových možností

B4.2 Podpora stávajících
B4.2 Podpora stávajících
objektů města a zajištění jejich
objektů města a zajištění jejich
finanční udržitelnosti
finanční udržitelnosti

B5.3 Podpora aktivit knihovny
B5.3 Podpora aktivit knihovny

B4.3 Víceúčelové využití
B4.3 Víceúčelové využití
objektů města veřejností
objektů města veřejností
B4.4 Rekonstrukce a
B4.4 Rekonstrukce a
modernizace knihovny a jejich
modernizace knihovny a jejich
poboček ve městě
poboček ve městě
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B6.2 Podpora aktivit knihovny

B6.1 Rekonstrukce a
modernizace knihovny a
jejích poboček ve městě
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EKONOMIKA, ZAMĚSTNANOST A CESTOVNÍ RUCH

C1
C1
Podpora podnikatelské
Podpora podnikatelské
aktivity obyvatel města
aktivity obyvatel města
SC1
SC1
Vytvoření podmínek pro rozvoj

Vytvoření podmínek
rozvoj
podnikatelských
aktivit pro
obyvatel
podnikatelských
aktivit
obyvatel
města
města

C2
C2
Vytváření a rozvoj produktů
Vytváření a rozvoj produktů
cestovního ruchu
cestovního ruchu
SC2
SC2
Rozvoj cestovního ruchu
a Rozvoj
posílenícestovního
role městaruchu
jako cílové
a posílenídestinace
role města jako cílové
destinace

C3
C3
Rozvoj spolupráce
Rozvoj spolupráce
v cestovním ruchu
v cestovním ruchu
SC3
SC3
Rozvoj spolupráce a partnerství

Rozvoj spolupráce
poskytovatelů
služeba partnerství
poskytovatelů
služeb
a návaznost služeb
v cestovním
a návaznostruchu
služeb v cestovním
ruchu

C1.1 Posílení oboustranné
C1.1 Posílení oboustranné
spolupráce mezi městem
spolupráce mezi městem
a obyvateli (granty, projekty)
a obyvateli (granty, projekty)

C2.1 Vytvoření nových
C2.1 Vytvoření nových
a podpora současných
a podpora současných
produktů v cestovním ruchu
produktů v cestovním ruchu

C3.1 Rozvoj destinačního
C3.1 Rozvoj destinačního
managementu, prezentace
managementu, prezentace
a nabídky služeb
a nabídky služeb

C1.2 Rozvoj spolupráce se
C1.2 Rozvoj spolupráce se
subjekty podporující podnikání
subjekty podporující podnikání
(Hospodářská komora, ÚP)
(Hospodářská komora, ÚP)

C2.2 Vytvoření nových a
C2.2 Vytvoření nových a
podpora současných
podpora současných
doplňkových služeb
doplňkových služeb
v cestovním ruchu
v cestovním ruchu

C3.2 Rozvoj vzájemné
C3.2 Rozvoj vzájemné
spolupráce města s ostatními
spolupráce města s ostatními
subjekty působícími v oblasti
subjekty působícími v oblasti
cestovního ruchu
cestovního ruchu

C2.3 Využití uvolněných
C2.3 Využití uvolněných
kapacit objektů k rekreačním
kapacit objektů k rekreačním
účelům
účelům

C4
C4
Podpora zaměstnanosti
Podpora zaměstnanosti
SC4
SC4

Stabilizace trhu práce ve městě
Stabilizace trhu práce ve městě
C4.1 Navázání spolupráce
Navázání
spolupráce při
s C4.1
konkrétními
zaměstnavateli
s
konkrétními
zaměstnavateli
při
tvorbě nabídky dalšího
tvorbě nabídky dalšího
vzdělávání
vzdělávání

C4.2 Realizace programů na
C4.2 Realizace
programů
zvýšení
kvalifikace
a lepší na
zvýšení kvalifikace
lepší
uplatnitelnost
na trhuapráce
uplatnitelnost
na
trhu
práce
(praxe studentů)
(praxe studentů)
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DOPRAVA, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D1
D1
Řešení obchvatu města
Řešení obchvatu města
SC1
SC1
Snížení dopravního zatížení

D2
D2
Zkvalitnění obecních
Zkvalitnění obecních
komunikací
komunikací
SC2
SC2
Zlepšení technického stavu

D3
D3
Rozšíření parkovacích
Rozšíření parkovacích
ploch
ploch
SC3
SC3
Zajištění dostatečné kapacity

D1.1 Rozvoj spolupráce města
D1.1 Rozvoj spolupráce města
s aktéry veřejné správy
s aktéry veřejné správy
(krajem, ministerstvem
(krajem, ministerstvem
dopravy)
dopravy)

D2.1 Rekonstrukce obecních
D2.1 Rekonstrukce obecních
komunikací (včetně chodníků)
komunikací (včetně chodníků)

D3.1 Vytvoření koncepce
D3.1 Vytvoření koncepce
řešení dopravy v klidu
řešení dopravy v klidu

D1.2 Zajištění potřebných
D1.2 Zajištění potřebných
finančních prostředků
finančních prostředků
a povolení a realizace
a povolení a realizace
výstavby obchvatu města
výstavby obchvatu města

D2.2 Změna organizace
D2.2 Změna organizace
dopravy na místních
dopravy na místních
komunikacích
komunikacích

D3.2 Rozšíření ploch určených
D3.2 Rozšíření ploch určených
k parkování
k parkování

Snížení
dopravního
silnice
č. I/57 zatížení
silnice č. I/57

Zlepšení
technického stavu
obecních
komunikací
obecních
komunikací
a optimalizace organizace
a optimalizace
organizace
dopravy ve městě
dopravy ve městě

D4
D4
Zachování železniční
Zachování železniční
dopravy
dopravy
SC4
SC4
Udržení kvalitního železničního

Udržení
kvalitního
železničního
napojení
města
napojení města

Zajištění
dostatečné
a kvalitní
dopravy v kapacity
klidu ve
a kvalitní městě
dopravy v klidu ve
městě

D5
D5
Rozšiřování a obnova zeleně
Rozšiřování a obnova zeleně
ve městě
ve městě
SC4
SC4
Zajištění kvalitního stavu zeleně
Zajištění
zeleně
ve
městě kvalitního
a rozšířenístavu
rozsahu
ve městě
a rozšíření
veřejné
zeleně rozsahu
veřejné zeleně

D5.1 Rozvoj a péče o zeleň na
D5.1 Rozvoj
a péče o zeleň na
veřejných
prostranstvích
veřejných prostranstvích

D4.1 Propagace
D4.1 Propagace

železniční
železničnídopravy
dopravy
D4.2 Rozvoj spolupráce
D4.2 Rozvoj spolupráce

sskrajem
krajemvvrámci
rámci
systému
systémuKODIS
KODIS

D4.3 Údržba železniční
D4.3 Údržba železniční

infrastruktury
infrastruktury
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D5.2 Podpora občanských
Podpora občanských
aD5.2
dobrovolnických
aktivit
a dobrovolnických aktivit

D5.3 Výsadba a obnova parků
D5.3 Výsadba a obnova parků

SPRÁVA MĚSTA

E1
E1
Efektivita hospodaření
Efektivita hospodaření
s obecním majetkem
s obecním majetkem
SC1
SC1
Dlouhodobě efektivní a udržitelné

Dlouhodoběs efektivní
udržitelné
hospodaření
obecnímamajetkem
hospodaření s obecním majetkem

E1.1 Podpora efektivity
E1.1 Podpora efektivity
činností organizací založených
činností organizací založených
a zřízených městem
a zřízených městem

E1.2 Aktualizace pasportů
E1.2 Aktualizace pasportů
obecního majetku
obecního majetku

E2
E2
Kvalitní a efektivní výkon
Kvalitní a efektivní výkon
veřejné správy
veřejné správy
SC2
SC2
Dlouhodobě efektivní a udržitelné

Dlouhodobě
efektivníúřadu
a udržitelné
řízení městského
řízení městského úřadu

E2.1 Modernizace
E2.1 Modernizace
a zefektivnění chodu MěÚ
a zefektivnění chodu MěÚ
(procesní řízení)
(procesní řízení)

E3
E3
Rozvoj spolupráce a
Rozvoj spolupráce a
komunikace
komunikace
SC3
SC3
Účelná a efektivní spolupráce

a efektivní
spolupráce
a Účelná
komunikace
v rámci
městských
a komunikace
v rámciveřejnosti
městských
částí
včetně zapojení
částí včetně
zapojení
do dialogu veřejnosti
do dialogu

E3.1 Posílení spolupráce
E3.1 Posílení spolupráce
a komunikace města a
a komunikace města a
městských částí
městských částí

E2.2 Rozvoj lidských zdrojů
E2.2 Rozvoj lidských zdrojů
E3.2 Posílení spolupráce
a
E3.2 Posílení spolupráce
a
komunikace MěÚ s místními
komunikace MěÚ s místními
občany
občany

E1.3 Transparentní
E1.3 Transparentní
hospodaření s obecním
hospodaření s obecním
majetkem
majetkem
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ĆÁST C – IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT
Účelem Implementačního dokumentu je nastavit proces implementace nově vzniklého
strategického dokumentu do činnosti Městského úřadu Hradec nad Moravicí. Základním
východiskem pro realizaci Strategického plánu Hradce nad Moravicí na roky 2014-2020 je
Profil města, který shrnuje základní poznatky o Hradci nad Moravicí vedoucí k vytvoření
poznatkové základny, z níž vychází strategie dalšího rozvoje. Dalším předpokladem pro
udržitelný, potřebný a požadovaný rozvoj území je nastavení Návrhové části, která udává cíl
a jednotlivé priority v oblasti rozvoje území. Z návrhové části vychází Implementační
dokument.
Metodika implementace strategického plánu je založena na principech prostorového
plánování, které zajistí optimální fungování strategického plánu. Tento dokument obsahuje
postup přípravy projektů a aktivit k realizaci strategického plánu vedoucího k rozvoji
sledované oblasti. Dále popisuje zavedení zvolené strategie a kompetencí do činnosti
Městského úřadu Hradec nad Moravicí, jeho účelem je završit proces implementace nově
vzniklých strategických částí do činností a chodu města.
Schéma 2: Průběh zpracování Strategického plánu Hradec nad Moravicí na roky 2014 - 2020
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12. Metodika implementace
V této části dokumentu je popsáno stanovení principů návrhu projektů, metodika
implementace strategie, odpovědnost za její provedení, řízení změn a lidí v organizaci
související s implementací strategie. Strategický plán města bude implementován
jednotlivými projekty Akčního plánu zpracovaných ve formě karet projektů.
Základními faktory implementace strategických dokumentů jsou:






aktivní podpora vrcholového vedení,
důkladná a úplná příprava a naplánování implementace,
úplná a cílená komunikace (zejména komunikační platforma mezi aktéry v území
a orgány veřejné správy),
kompetentní implementační tým,
vysoká míra zapojení zaměstnanců městského úřadu do implementace.

12.1 Příprava projektů k realizaci
V průběhu realizace Strategického plánu města Hradec nad Moravicí na roky 2014 až 2020
budou shromažďovány informace o projektových záměrech v území a realizovány projekty.
Projektové záměry budou řešeny podle aktuální potřeby území. Veškeré projekty, které byly
v rámci strategického plánu definovány, však není možné realizovat současně. Proto byly
vybrány projekty s nejvyšší prioritou, které budou realizovány přednostně v nejbližším
možném období – tyto jsou zařazeny v Akčním plánu. Pro takto vybrané projekty jsou
zpracovány tzv. karty projektů obsahující popis jejich naplnění, možné zdroje financování,
předpokládaný termín realizace apod. (viz dále). Zbylé projekty, které nebudou realizovány
ve stanoveném období, jsou zařazeny v Zásobníku projektů, který zahrnuje uvažované
projekty a aktivity, jež tematicky odpovídají navrhnutým opatřením. V rámci přípravy
Akčního plánu jsou vybrané projekty ze Zásobníku projektů průběžně navrhovány
do Akčního plánu, tzn., že se jedná o projekty navržené k určité formě podpory ze strany
města pro dané období. Schválené projekty jsou obsahem Akčního plánu, jenž představuje
nástroj operativní povahy sloužící k realizaci Strategického plánu a k jednoznačnému
vytyčení projektů, které se s vysokou mírou pravděpodobnosti budou realizovat. Tento
dokument by měl být pružný a měl by reagovat na změny v území. Aktualizace Akčního
plánu vč. Zásobníku projektů strategického plánu bude probíhat jednou za dva roky tak, aby
v něm byl vždy zohledněn aktuální vývoj v území a pružně reagoval na případné změny
ovlivňující vývoj jednotlivých prioritních oblastí. Ke konci období realizovaného
Strategického plánu města Hradec nad Moravicí bude v Akčním plánu ke každé prioritě
nastaven a realizován alespoň jeden projekt či aktivita.
12.1.1 Proces přípravy a realizace projektů a aktivit
Příprava a realizace projektů v rámci Strategického plánu města Hradec nad Moravicí probíhá
v následujících fázích:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh projektu
Posouzení návrhu projektu
Výběr projektů do Akčního plánu/Implementačního dokumentu
Realizace projektu
Monitoring projektu
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ad 1. Návrh projektu (zpracování projektového záměru)
Návrhy/koncepty projektů, které budou naplňovat cíle strategického plánu, budou průběžně
vznikat zejména v rámci činnosti města (zastupitelstva a rady města, komisí, vedení a odborů
MěÚ, aj.), dále v rámci komunitních aktivit (např. komunitní plán sociálních služeb),
jako reakce na nabízené dotační tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby. Návrhy projektů
bude shromažďovat Odbor financí a investic.
Návrhy projektů budou vypracovány ve struktuře karet projektů:


Vazba na prioritu



Název projektu (aktivity)



Stručný popis projektu (aktivity) vč. cíle projektu/aktivity a dílčích kroků plnění
projektu (aktivity)



Odpovědná osoba



Odhad rozpočtu projektu (aktivity)



Předpokládaný termín realizace



Předpokládané zdroje financování



Evaluační ukazatele/ indikátory (indikátory výstupů a výsledků)

Všechny navržené projekty musí přispívat ke stanoveným cílům Strategického plánu města,
zejména k naplnění globálního cíle, specifických cílů a priorit. Zároveň musí i obsahově
spadat alespoň do jednoho opatření.
Odbor financí a investic vyzve partnery v dostatečném předstihu před přípravou rozpočtu
města k podávání návrhů projektů na zařazení do Akčního plánu, popřípadě k aktualizaci
již zařazených projektů v zásobníku projektů.
Budou evidovány veškeré projektové záměry, které vzešly z návrhu níže uvedených orgánů
města:


zastupitelé,



odbory městského úřadu,



komise města,



příspěvkové organizace města, neziskové a jiné partnerské organizace působící
v území,



společnosti s obchodním podílem města,



zástupci podnikatelů působící v oblasti,



a další aktéři.

Do zásobníku projektů jsou vloženy také projekty, které z různých důvodů nebyly realizovány
v minulých letech a projekty, jejichž realizace je víceletá a pokračuje. I u těchto projektů je
potřeba revidovat, jakým způsobem přispívají k plnění cílů Strategického plánu města Hradec
nad Moravicí. Naopak již zrealizované projekty jsou ze zásobníku projektů vyjmuty.
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ad 2. Posouzení návrhu projektu
Prvotní formální posouzení návrhů projektů provede Odbor financí a investic, pro případná
doplnění kontaktuje nositele projektu. Nositel projektu je osoba zodpovědná za přípravu
projektového záměru a následnou realizaci projektu. Odbor financí a investic také provede
předběžné vyhodnocení vyváženosti souboru projektů v jednotlivých problémových
oblastech, prioritách a opatřeních.
Projekty navržené do Akčního plánu jsou poté předloženy k posouzení Strategické komisi.
Je - li potřeba, vyžádá si tento orgán případné doplnění informací.
Na základě předchozího posouzení navrhovaných projektů Akčního plánu Strategickou
komisí provede Odbor financí a investic případné úpravy vyváženosti souboru projektů
v jednotlivých problémových oblastech, prioritách a opatřeních.
ad 3. Výběr projektů do Akčního plánu
Následně předloží Strategická komise upravené návrhy projektů Akčního plánu ke schválení
Zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí. Za výběr projektů a sestavení návrhu Akčního
plánu zodpovídá vedení města.
Klíčovými kritérii při posuzování, zda bude projekt zařazen do Akčního plánu a vybrán
k realizaci v následujících letech, jsou:
 dostupnost zdrojů financování,
 časová priorita,
 nositel projektu, který:
-

zná cíle, kterých se má aktivitou dosáhnout,

-

přijímá odpovědnost za danou aktivitu a její výsledky,

-

finančně přispívá k realizaci,

-

zná časový horizont, do kterého se má rozvojová aktivita dokončit.

 udržitelnost, rovné příležitosti.
Nejvýznamnějším parametrem zařazení projektu do Akčního plánu je dostupnost zdrojů
financování (příslib jiných subjektů, města, kraje a dalších), že na jeho realizaci uvolní peníze.
Projekty z Akčního plánu jsou poté předloženy odpovědným subjektům pro přípravu rozpočtu
na další rok, které je do návrhu zapracují.
Po schválení rozpočtu města na další rok provede Odbor financí a investic revizi zajištění
zdrojů financování jednotlivých projektů. O výsledku je informována Strategická komise,
která v sobě zahrnuje politickou, výkonnou a odbornou složku (kompetence této komise jsou
vymezeny v kapitole 1.3). Pokud některý projekt nemá zajištěné finanční zdroje, je z Akčního
plánu na příští rok vyškrtnut.
Vyškrtnuté projekty jsou zařazeny do zásobníku. Pokud se v průběhu roku naleznou
disponibilní zdroje (úspory, dotační titul kraje, státu, EU), je projekt realizován, pokud tomu
tak není, vstupuje projekt do tvorby Akčního plánu na další rok.
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ad 4. Realizace projektu
Projekt realizuje nositel projektu v souladu se schváleným návrhem.
ad 5. Monitoring projektu
O realizovaném projektu podává nositel projektu zprávu. Zprávy shromažďuje Odbor financí
a investic, který je souhrnně předkládá Strategické komisi k monitorování realizace celého
strategického plánu. Monitoring realizace projektů a celého strategického plánu je podkladem
k hodnotícímu procesu a základním impulsem pro případnou aktualizaci dokumentu.
12.2 Financování aktivit
Úspěšná realizace velké části rozvojových projektů z Akčního plánu bude vyžadovat finanční
prostředky, které pro ně musí být získány a alokovány (nejčastěji se jedná o vyčlenění
prostředků z Evropských fondů). Výčet projektů v Akčním plánu bude korespondovat
s návrhem rozpočtu města v příslušném roce (a dalších zapojených subjektů/spolupracujících
organizací).
12.3 Vymezení kompetencí při realizaci Strategického plánu
Strategický plán města Hradec nad Moravicí je dokument formulující společnou strategickou
rozvojovou vizi dalšího rozvoje města jako celku, která na základě názorové shody všech
subjektů podílejících se na přípravě, zpracování a schválení Strategického plánu vyjadřuje
obecnou reálnou představu budoucího vývoje města Hradec nad Moravicí. Jeho hlavním
smyslem je organizace trvale udržitelného rozvoje města a sledování jednotlivých zájmů tak,
aby město prosperovalo a dále se rozvíjelo. Strategický plán města Hradec nad Moravicí je
zpracován na omezenou dobu, není ale uzavřeným dokumentem, dochází k jeho aktualizaci
v souvislosti s měnícími se vnitřními a vnějšími podmínkami života celého města.
Jako takový má v oblasti rozvoje města důležitý charakter vzhledem ke všem plánovacím
dokumentům v různých oblastech a je důležitým strategickým dokumentem. Strategický plán
by měl být v součinnosti s územním plánováním a ostatními strategickými a koncepčními
dokumenty města (např. komunitní plánování, bezpečnostní strategie, strategie rozvoje
cestovního ruchu), jak je uvedeno v následujícím schématu.
Schéma 12.1: Provazba koncepčních dokumentů

Územní plánování

Strategický
Strategický plán
plán
Hradec
nad Moravicí na
roky
roky 2014
2014 -- 2020
2020

Strategické
a koncepční
dokumenty
dokumenty města
města

Strategický plán města Hradec nad Moravicí je podkladem především pro:
 střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje města,
 aktivní marketing města,
 sestavování rozpočtu města,
 zapojování občanů, podnikatelů a dalších aktérů do rozvojových aktivit,
 případné změny územního plánu města,
 grantová pravidla.
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12.1.2 Odpovědnostní model implementace strategického plánu
Subjekty zapojené do implementace Strategického plánu města Hradec nad Moravicí jsou
uvedeny v následujícím schématu, přičemž stěžejními z nich je Strategická komise a Odbor
financí a investic.
Schéma 12.2: Odpovědnostní model implementace Strategického plánu města

Kompetence a povinnosti subjektů, jež budou garanty určitých činností a aktivit v rámci
plnění Strategického plánu města (tedy pověřených řízením tvorby akčních plánů, realizací
a implementací Strategického plánu, monitoringem a kontrolou jeho plnění), bude nutné
implementovat do vnitřních směrnic MěÚ Hradec nad Moravicí. Časový harmonogram
každoročního zpracování Akčního plánu bude ošetřen prostřednictvím zavedení nové interní
směrnice na Městském úřadě Hradec nad Moravicí.
12.3.1.1 Činnost Strategické komise
Pro účely tvorby a zpracování Strategického plánu Hradec nad Moravicí na roky 2014 - 2020
byla zřízena tzv. Řídící pracovní skupina, která měla rozhodovací funkci nad výstupy
z pracovních skupin. Její funkce bude zachována při realizaci Strategie plánu města a bude
transformována na tzv. Strategickou komisi. Složení Strategické komise bude reflektovat jak
výkonnou (starosta, volení zástupci města), tak i odbornou složku (zástupci odborů městského
úřadu), aby byla zajištěna kontinuita plánu bez ohledu na politickou situaci ve městě.
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Jmenováním jednotlivých členů Strategické komise bude pověřena Rada města. Strategická
komise bude mít za úkol dohled nad realizací a aktualizací Akčního plánu.
Navrhujeme následující složení této komise:


starosta města Hradec nad Moravicí,



místostarosta města Hradec nad Moravicí,



tajemník Městského úřadu,



vedoucí Odboru financí a investic,



vedoucí Odboru výstavby a územního plánu.

Takto ustanovené Strategické komisi budou svěřeny klíčové kompetence rozhodování v této
oblasti a bude mít za úkol dohled nad realizací a aktualizací Akčního plánu.
Strategická komise by se měla scházet alespoň jednou ročně. Jejími hlavními úkoly jsou:


příprava zpracování Akčního plánu realizace Strategického plánu města,



navrhování způsobu realizace rozvojových aktivit a stanovení jejich priorit,



rozhodování o zařazení projektů do Akčního plánu a následné předání ke schválení
zastupitelstvu města,



sledování a hodnocení realizace rozvojových aktivit,



sledování naplňování strategického plánu,



projednání aktualizovaných akčních plánů,



předkládání souhrnné zprávy o realizaci Strategického plánu zastupitelstvu města.

Podklady pro jednání Strategické komise připravuje Odbor financí a investic.
12.3.1.2 Kompetence Odboru financí a investic
Odbor financí a investic zajišťuje metodickou pomoc jiným odborům, zapojeným subjektům
a organizacím v záležitostech spadajících do náplně jeho činnosti, stejně tak s ostatními
dotčenými subjekty úzce spolupracuje především při zajišťování přípravy a realizace
jednotlivých projektů. Odbor financí a investic úzce spolupracuje též s orgány města
při plnění samosprávných úkolů města a zajišťuje nezbytnou součinnost s orgány veřejné
moci v oblastech, které přísluší do náplně jejich činnosti. Odbor financí a investic má
odpovědnost za administrativní zajištění implementace a její realizaci. V průběhu roku
provádí monitoring realizace všech nově vzniklých strategických dokumentů a monitoring
realizace jednotlivých projektů. Dále bude také předkládat zprávu o probíhající implementaci
a návrh další činnosti Strategické komisi (zpočátku implementace ve čtvrtletních intervalech,
poté minimálně jednou ročně).
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12.4 Aktualizace Strategického plánu města
Strategický plán Hradec nad Moravicí na roky 2014 - 2020 by měl být v pravidelných
intervalech aktualizován. Při zásadnějších změnách ve státní hospodářské politice nebo
v municipální politice, zásadních změnách v zákonech, změnách v podnikatelské sféře,
při příchodu významného investora do oblasti, při významných výstupech a podnětech
vzešlých např. z komunitního plánování, by mělo být reagováno na vzniklou situaci
mimořádnou aktualizací Strategického plánu města i mimo stanovené intervaly jeho průběžné
aktualizace.
Doporučení pro aktualizaci Strategického plánu bude předkládat Strategická komise
a zapracování změn zajistí Odbor financí a investic.
Doporučujeme přizpůsobovat návrhovou část Strategického plánu každé 2 roky poznatkům
a novým trendům získaným např. na základě Rozboru udržitelného rozvoje území, průzkumu
veřejného mínění či jinak získaných informací. K nově vzniklé situaci znovu stanovit
(či poupravit stávající) priority a opatření, které se následně projeví v podobě Akčního plánu.

12.5 Monitorování a evaluace Strategického plánu města
Účelem monitoringu je sledování průběhu realizace Strategického plánu města. Základními
nástroji pro monitoring jsou přehledy realizovaných projektů a přehledy výstupů těchto
projektů. Pro monitorování budou také využity indikátory projektů. Odbor financí a investic
bude každoročně předkládat Strategické komisi průběžnou monitorovací zprávu, která
zhodnotí naplňování Strategického plánu města z pohledu plnění indikátorů a předloží ji
pro informaci nebo ke schválení zastupitelstvu města. Hodnocení je prováděno ve spolupráci
s odpovědnými osobami.
Účelem evaluace je v intervalu 2 let zhodnotit dosažené cíle a poskytnout doporučení
pro další řízení Strategického plánu i pro směřování jeho opatření. Závěry a doporučení
evaluace představují jeden z klíčových podkladů pro zlepšení efektivnosti Strategického
plánu.
V průběhu realizace Strategického plánu navrhujeme provedení 2 typů evaluací, a to:




průběžná evaluace – jednou za dva roky,
- evaluace bude představovat zpětnou vazbu a na jejím základě
budou přijímána případná opatření pro aktualizaci Strategického
plánu města za účelem zdokonalení,
ex-post evaluace – po ukončení realizace Strategického plánu města,
- evaluace zhodnotí celkovou účinnost a efektivnost Strategického
plánu (účinnost intervencí, rozsah naplnění očekávaných efektů,
aj.).

Klíčovými indikátory pro vyhodnocení společenského dopadu bude průzkum veřejného
mínění a spokojenosti obyvatel, který bude probíhat vždy na konci plánovacího období
Akčního plánu (tj. po dvou letech).
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Minimální požadavky na průzkum: musí se jednat o reprezentativní metodu výběru
respondentů, tj. občanů města Hradec nad Moravicí starších 18 let, kvótní výběr, velikost
výběrového souboru min. 300 osob. Metoda realizace průzkumu musí být PAPI (Paper-andpencil interviewing), příp. CATI (Computer-assisted telephone interviewing). Průzkum musí
obsahovat standardizované otázky na spokojenost obyvatel s životem ve městě, spokojenost
obyvatel s komunikací. Průzkum bude doplněn analýzou postojů a názorů aktérů v území,
která zhodnotí jejich potřeby, finanční stabilitu a spokojenost s komunikací s městem
(funkčnost komunikační platformy). Na základě porovnání výstupů realizovaných šetření
bude Strategická komise schopna posoudit naplnění cílů Strategického plánu města.
Nastavený systém hodnocení v sobě obsahuje mechanismy průběžné kontroly a vyhodnocení.
Stěžejním subjektem hodnocení je Strategická komise jako iniciační a evaluační orgán.
Výsledky vyhodnocení musí být zveřejňovány minimálně jednou za dva roky. Vyhodnocení
a zveřejňování výstupů by mělo probíhat za účasti občanů, kterým bude umožněno fakticky
využít skutečnost, že na tvorbě strategie participovali (například veřejné setkání jednou
za dva roky, kdy budou představeny výsledky práce).
12.6 Komunikační platforma
Předpokladem úspěchu implementace Strategického plánu Hradec nad Moravicí na roky
2014 – 2020 je implementace komunikační platformy, která zajistí úplnou a cílenou
komunikaci nejen mezi zaměstnanci města, ale také mezi Městským úřadem, městem, jím
zřízenými a založenými organizacemi a dalšími orgány a subjekty v území. Zapojení všech
výše uvedených oblastí do spolupráce na implementaci, byť i dílčím způsobem, je základním
předpokladem pro odstranění nedostatků informací a chyb z neznalosti.
Komunikační platforma znamená vytvoření prostoru pro efektivní komunikaci, která bude
víceúrovňová, založená na principech prostorového plánování, tzn. propojující komunikaci
Odboru financí a investic, Strategické komise, aktérů působících v oblasti, občanů města
a turistů. Implementace komunikační platformy rovněž přinese doporučení pro zlepšení
spolupráce s regionálními aktéry (Moravskoslezský kraj). Komunikační platforma je
rozpracována v samostatné části s názvem Good Governance.
Schéma 12.3: Komunikační platforma mezi všemi subjekty
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13. Akční plán
Soubor projektových záměrů slouží jako plán projektů k realizaci Strategického plánu Hradce
nad Moravicí na roky 2014 - 2020. Z tohoto souboru bylo ve spolupráci s Řídící pracovní
skupinou strategického plánu vybráno několik konkrétních projektových záměrů, jež by měly
být realizovány v nejbližším časovém horizontu. Takto vybrané prioritní projektové záměry
zpracované v podobě jednotlivých karet projektů jsou uvedeny v následující části dokumentu.
A
Priorita A1
Opatření A 1.1
Opatření A 1.2
Priorita A2
Opatření A 2.1
Opatření A 2.2

Opatření A 2.3
Priorita A3
Opatření A 3.1
Opatření A 3.2
Priorita A4
Opatření A 3.1
Opatření A 3.2

Sociální oblast a zdravotnictví

Rozvoj sociálních služeb pro seniory
Zajištění dostatečné kapacity odpovídajících sociálních služeb
pro seniory zohledňující potřebnost v dané lokalitě
Zvyšování kvality poskytovaných služeb v pobytových zařízeních
Podpora aktivního stárnutí
Rozvoj spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti práce
se seniory
Realizace činností zaměřených na rozvoj společenských, kulturních
a volnočasových aktivit starších občanů, podpora společných aktivit
dětí a seniorů
Podpora vytváření podmínek a realizace programů zaměřených
na dobrovolnictví
Zajištění startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi
Vytvoření programu startovacího bydlení na území města
Podpora výstavby startovacích bytů
Zajištění optimálního rozsahu zdravotních služeb
Řešení bezbariérovosti ve městě
Zabezpečení dostupné zdravotní péče v odpovídající kvalitě pro občany
A1.1

Vazba na opatření

Zajištění dostatečné kapacity odpovídajících sociálních
služeb pro seniory zohledňující potřebnost v dané lokalitě

Název projektu

Analýza sociálních služeb pro seniory

Popis projektu
Odpovědný subjekt/osoba

Bude provedena analýza sociálních služeb pro seniory s ohledem
na sociodemografický vývoj ve městě, v rámci které budou srovnány
stávající a potřebné kapacity pro jednotlivé typy sociálních služeb
pro seniory (terénní, ambulantní, pobytové).
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor vnitřních věcí - Úsek sociálních
záležitostí

Odhad rozpočtu projektu
(aktivity)

150.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané zdroje financování MPSV
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Provedení analýzy
výstupů
Indikátor Zabezpečení potřebných informací
výsledků sociálních služeb pro seniory ve městě
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k optimálnímu

nastavení

sítě

A2.1

Rozvoj spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti
práce se seniory

Vazba na opatření

Vytvoření komunikační platformy mezi institucemi zajišťujícími sociální
služby pro seniory

Název aktivity

Popis aktivity
Odpovědný subjekt/osoba

Nastavení pravidelných setkání institucí zajišťujících sociální služby
pro seniory se zástupci města za účelem výměny informací a vzájemné
koordinaci činností tak, aby byla pokryta potřebnost a zároveň
nedocházelo k duplicitním aktivitám.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor vnitřních věcí - Úsek sociálních
záležitostí

Odhad rozpočtu aktivity

- Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané zdroje financování Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Realizace setkání – minimálně 1 ročně
výstupů
Indikátor
Rozvoj spolupráce mezi institucemi v oblasti práce se seniory
výsledků

Vazba na opatření
Název projektu

A3.1

Vytvoření programu startovacího bydlení na území města
Pasportizace stávajícího bytového fondu

Odpovědný subjekt/osoba

Analýza bytového fondu ve městě za účelem identifikace vhodných bytů
pro startovací bydlení pro občany na začátku jejich ekonomické kariéry,
především pro mladé rodiny.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor vnitřních věcí - Úsek byty

Odhad rozpočtu projektu

35.000 Kč - realizace v rámci běžných pracovních aktivit odboru

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města
Evaluační
indikátory

Indikátor
Pasport bytového fondu
ukazatele/ výstupů
Indikátor
Identifikace vhodných bytů ke startovacímu bydlení
výsledků
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A3.2

Vazba na opatření

Podpora výstavby startovacích bytů

Název projektu

Projektový záměr na výstavbu startovacích bytů

Odpovědný subjekt/osoba

Zpracování projektového záměru na výstavbu areálu řadových domků
s malometrážními byty pro jednotlivce a dvojce, včetně společného
zázemí a upraveného venkovního prostoru pro společné setkávání.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor vnitřních věcí

Odhad rozpočtu projektu

150.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2015 - 2016

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování MMR, SFB, Dotace z EU
Evaluační
indikátory

Indikátor
Zpracovaný projektový záměr
ukazatele/ výstupů
Indikátor
Zvýšení atraktivity území města pro bydlení zejména pro mladé rodiny.
výsledků

A4.1

Vazba na opatření

Řešení bezbariérovosti ve městě

Název projektu

Průzkum území města za účelem identifikace bariér pro hendikepované.

Popis projektu

Ve spolupráci s institucemi pracujícími s hendikepovanými budou
identifikovány bariéry na území města.

Odpovědný subjekt/osoba

Charita Opava

Odhad rozpočtu projektu

50.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Identifikace bariér pro hendikepované ve městě
výstupů
Indikátor Získaní potřebných informací pro zajištění
výsledků hendikepované ve městě

B

Školství, kultura a volnočasové aktivity
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bezbariérovosti

pro

Priorita B1
Opatření B 1.1
Opatření B 1.2

Vytváření aktivních ploch
Revitalizace veřejných prostor
Zmapování volnočasové infrastruktury a stanovení priorit nové
výstavby

Opatření B 1.3
Priorita B2
Opatření B 2.1

Rozvoj volnočasové aktivity pro nejmladší obyvatele a seniory města
Rozvoj spolupráce města s neziskovými organizacemi
Zmapování aktivit jednotlivých neziskových organizací působících
v lokalitě
Posílení komunikace, koordinace a partnerství s neziskovými
organizacemi

Opatření B 2.2
Priorita B3
Opatření B 3.1
Opatření B 3.2

Rozvoj spolupráce spolků v městských částech
Podpora a rozvoj spolupráce a komunikace spolků mezi městskými
částmi
Podpora vzniku společných aktivit spolků

Priorita B4
Opatření B 4.1
Opatření B 4.2

Modernizace stávajících objektů města a jejich víceúčelové využití
Rozvoj vícezdrojových investic do stávajících objektů města
Podpora stávajících objektů města a zajištění jejich finanční
udržitelnosti

Opatření B 4.3

Víceúčelové využití objektů města veřejností

Opatření B 4.4

Rekonstrukce a modernizace knihovny a jejích poboček ve městě

Priorita B5
Opatření B 4.1
Opatření B 4.2

Rozvoj školství a vzdělání
Analýza stávající vzdělávací sítě
Koordinace vzdělávacích aktivit a rozvoj nových možností

Opatření B 4.3

Podpora aktivit knihovny
B1.1

Vazba na opatření

Revitalizace veřejných prostor

Název projektu

Rekonstrukce zahrady Mateřské školy Hradec nad Moravicí

Popis projektu

Úprava zahrady MŠ Hradec nad Moravicí na unikátní přírodní dětské
hřiště.

Odpovědný subjekt/osoba

Mateřská škola Hradec nad Moravicí, MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor
financí a investic – oddělní investic

Odhad rozpočtu projektu

650.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané zdroje financování SFŽP
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Přírodní dětské hřiště
výstupů
Indikátor
Rozšíření aktivních ploch pro volnočasové vyžití dětí
výsledků
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B1.2

Zmapování volnočasové infrastruktury
priorit nové výstavby

Vazba na opatření

Šetření spokojenosti
infrastrukturou

Název projektu

občanů

města

se

a stanovení

stávající

volnočasovou

Odpovědný subjekt/osoba

Provedení sociologického výzkumu např. dotazníkové šetření/ankety
v rámci nichž respondenti zhodnotí míru spokojenosti se stávající
volnočasovou infrastrukturou města. Na základě tohoto průzkumu budou
následně stanoveny priority nové výstavby.
Městská knihovna a IC

Odhad rozpočtu projektu

115.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2015 - 2016

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, kraj MSK, rozpočet města
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Počet osob zapojených do sociologického výzkumu
výstupů
Indikátor
Stanovení priorit výstavby nové volnočasové infrastruktury
výsledků

B2.1

Zmapování aktivit jednotlivých neziskových organizací
působících v lokalitě

Vazba na opatření

Vytvoření katalogu neziskových organizací v oblasti volnočasových
aktivit ve městě

Název projektu

Odpovědný subjekt/osoba

Budou zmapovány aktivity neziskových organizací působící na území
města, následně bude vytvořen katalog neziskových organizací, kde budou
členěny dle cílových skupin a jednotlivých druhů aktivit.
Informační centrum Hradec nad Moravicí

Odhad rozpočtu projektu

50.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města
Evaluační ukazatele/
indikátory

Vazba na opatření

Indikátor
Katalog neziskových organizací v oblasti volnočasových aktivit ve městě
výstupů
Indikátor Zvýšení informovanosti občanů o nabídce neziskových organizací ve
výsledků městě

B2.2
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Posílení komunikace, koordinace
neziskovými organizacemi
Název aktivity

a

partnerství

s

Komunikační platforma mezi městem a neziskovými organizacemi

Odpovědný subjekt/osoba

V rámci aktivity bude vytvořena komunikační platforma. Prostřednictvím
této platformy bude nastaveno efektivní předávání informací, které
podpoří vznik uceleného systému spolupráce města a neziskových
organizací a také neziskových organizací navzájem, jež působí ve městě
Hradec nad Moravicí.
Městská knihovna a IC

Odhad rozpočtu aktivity

- Kč

Předpokládaný termín realizace

2015 – 2016

Popis aktivity

Předpokládané zdroje financování Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Pravidelné setkávání zástupců města a neziskových organizací
výstupů
Indikátor
Zlepšení komunikace a spolupráce města a neziskových organizací
výsledků

B3.1

Podpora a rozvoj spolupráce a komunikace spolků mezi
městskými částmi

Vazba na opatření
Název projektu

Začlenění programu na podporu společných aktivit spolků z různých
městských částí do grantového systému města

Popis projektu

MěÚ bude pomocí nového grantového programu podporovat společné
aktivity spolků z různých městských částí za účelem rozvoje partnerství.

Odpovědný subjekt/osoba

MěÚ Hradec nad Moravicí

Odhad rozpočtu projektu

60 000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města
Evaluační ukazatele/
indikátory

Vazba na opatření

Indikátor Existence programu na podporu společných aktivit spolků z různých
výstupů městských částí
Indikátor
Zlepšení spolupráce mezi spolky ve městě
výsledků

B4.1
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Rozvoj vícezdrojových investic do stávajících objektů
města
Název aktivity

Vyhledávání vhodných dotačních titulů pro modernizaci objektů města

Odpovědný subjekt/osoba

Pravidelný monitoring výzev operačních programů v novém
programovacím období 2014+ pro financování modernizace objektů města
za účelem jejich víceúčelového využití.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor financí a investic – úsek investic

Odhad rozpočtu aktivity

- Kč (realizace v rámci běžných pracovních aktivit odboru)

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Popis aktivity

Předpokládané zdroje financování Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Pravidelný monitoring výzev operačních programů
výstupů
Indikátor
Zajištění vícezdrojových investic do stávajících objektů města
výsledků

B4.2

Vazba na opatření

Rekonstrukce Kulturního domu Domoradovice

Název aktivity

Vyhledání vhodného dotačního titulu pro rekonstrukci kulturního domu

Odpovědný subjekt/osoba

Rekonstrukce Kulturního domu Domoradovice pro zajištění kvalitního
kulturního života ve městské části Domoradovice, rozšíření možnosti
využití domu na tzv. startovací bydlení a pro různé aktivity místních
spolků - tzv. víceúčelové využití.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor financí a investic – úsek investic

Odhad rozpočtu aktivity

8.000.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 - 2018

Popis aktivity

Předpokládané zdroje financování Dotace MMR, kraj MSK
Evaluační ukazatele/
indikátory

Vazba na opatření

Indikátor
Pravidelný monitoring výzev operačních programů
výstupů
Indikátor
Zajištění víceúčelového využívání KD pro potřeby občanů města
výsledků

B5.2

Koordinace vzdělávacích aktivit a rozvoj nových možností
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Název aktivity

Zapojení seniorů do vzdělávacích aktivit žáků MŠ a ZŠ

Odpovědný subjekt/osoba

V rámci projektu budou senioři zapojeni do vzdělávacích aktivit s cílem
mezigeneračního předávání znalostí, dovedností zkušenosti žákům MŠ
a ZŠ.
MěÚ Hradec nad Moravicí, ZŠ a MŠ ve spolupráci s Klubem seniorů

Odhad rozpočtu aktivity

- Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Popis aktivity

Předpokládané zdroje financování Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Zapojení seniorů do vzdělávacích aktivit
výstupů
Indikátor
Aktivizace seniorů ve městě
výsledků

C
Priorita C1

Ekonomika, zaměstnanost a cestovní ruch

Podpora podnikatelské aktivity obyvatel města
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Opatření C 1.1
Opatření C 1.2
Priorita C2
Opatření C 2.1
Opatření C 2.2
Opatření C 2.3
Priorita C3
Opatření C 3.1
Opatření C 3.2
Priorita C4
Opatření C 4.1
Opatření C 4.2

Posílení oboustranné spolupráce mezi městem a obyvateli (granty,
projekty)
Rozvoj spolupráce se subjekty podporující podnikání (Hospodářská
komora, ÚP)
Vytváření a rozvoj produktů cestovního ruchu
Vytvoření nových a podpora současných produktů v cestovním ruchu
Vytvoření nových a podpora současných doplňkových služeb
v cestovním ruchu
Využití uvolněných kapacit objektů k rekreačním účelům
Rozvoj spolupráce v cestovním ruchu
Rozvoj destinačního managementu, prezentace a nabídky služeb
Rozvoj vzájemné spolupráce města s ostatními subjekty působícími v
oblasti cestovního ruchu
Podpora zaměstnanosti
Navázání spolupráce s konkrétními zaměstnavateli při tvorbě nabídky
dalšího vzdělávání
Realizace programů na zvýšení kvalifikace a lepší uplatnitelnost na trhu
práce (praxe studentů)
C1.1

Vazba na opatření

Posílení oboustranné spolupráce mezi městem a obyvateli
(granty, projekty)

Název aktivity

Projektový manažer města

Odpovědný subjekt/osoba

V rámci aktivity bude na městském úřadě nová pracovní pozice pro osobu
s kompetencemi projektového manažera. Mezi hlavní činnosti
projektového manažera bude dále patřit:
 konzultační a poradenská činnost při získávání dotací z fondů EU
a ČR,
 sledování a příprava všech existujících dotačních titulů
od různých subjektů (vládní organizace, fondy EU a ČR)
a vedení centrální evidence přijatých dotací v rámci MěÚ,
 koordinace práce související s dotacemi.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Útvar tajemníka

Odhad rozpočtu aktivity

- Kč (realizace v rámci pracovních aktivit MěÚ)

Předpokládaný termín realizace

2015 - 2016

Popis aktivity

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města, ÚP
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Počet konzultací
výstupů
Indikátor Posílení možností vícezdrojového financování aktivit a projektů, jež mají
výsledků pozitivní dopad na území města Hradec nad Moravicí.
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C1.2

Rozvoj spolupráce se subjekty podporující podnikání
(Hospodářská komora, ÚP)

Vazba na opatření

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi městem a okresní hospodářskou
komorou Opava

Název aktivity

Odpovědný subjekt/osoba

Uzavření dohody o vzájemné spolupráci mezi městem Hradec
nad Moravicí a Okresní hospodářskou komorou s cílem zlepšení
podnikatelského prostředí ve městě.
MěÚ Hradec nad Moravicí - Odbor financí a investic - úsek rozvoje města

Odhad rozpočtu aktivity

- Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Popis aktivity

Předpokládané zdroje financování Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Uzavření dohody o vzájemné spolupráci
výstupů
Indikátor
Zlepšení podnikatelského prostředí ve městě
výsledků

C2.1

Vazba na opatření

Vytvoření nových a podpora současných produktů
v cestovním ruchu

Název projektu

Naučná stezka k zámku v Hradci nad Moravicí

Popis projektu

Vytvoření naučné stezky, která propojí potok Hradečná s městečkem spolu
s nezbytnou infrastrukturou (značení, odstavné plochy)

Odpovědný subjekt/osoba

MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor financí a investic/Odbor výstavby
a územního plánu

Odhad rozpočtu projektu

1.800. 000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané zdroje financování ROP Moravskoslezsko, rozpočet města
Evaluační ukazatele/
indikátory

Vazba na opatření

Indikátor
Vytvoření naučné stezky
výstupů
Indikátor
Rozvoj cestovního ruchu a posílení role města jako cílové destinace
výsledků

C3.2

Rozvoj vzájemné spolupráce města s ostatními subjekty
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působícími v oblasti cestovního ruchu
Název projektu

Zážitková karta turistických atraktivit města

Odpovědný subjekt/osoba

Zavedení zážitkové karty za účelem ucelené prezentace turistických
atraktivit a propojení soukromých, městských i státních provozovatelů
do komplexní nabídky města.
Městská knihovna a IC

Odhad rozpočtu projektu

15.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování ATIC
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Vytvoření a zavedení zážitkové karty
výstupů
Indikátor
Vzájemná spolupráce subjektů působících v oblasti cestovního ruchu
výsledků

C4.2
Vazba na opatření

Realizace programů na zvýšení kvalifikace a lepší
uplatnitelnost na trhu práce (praxe studentů)

Název projektu

Program studentských praxí a stáží ve městě

Popis projektu

Identifikace možných příležitostí pro studentské praxe / stáže ve spolupráci
s místními zaměstnavateli a jejich nabídka konkrétním obyvatelům města.

Odpovědný subjekt/osoba

MěÚ Hradec nad Moravicí – Útvar tajemníka

Odhad rozpočtu projektu

210.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané zdroje
financování

Rozpočet města, MPSV
Indikátor
výstupů
Indikátor
výsledků

Evaluační
ukazatele/
indikátory

D
Priorita D1

Počet studentů účastnících se praxí
Zvýšení kvalifikace studentů

Doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Řešení obchvatu města
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Opatření D 1.1

Priorita D2
Opatření D 2.1
Opatření D 2.2
Priorita D3
Opatření D 3.1
Opatření D 3.2
Priorita D4
Opatření D 4.1
Opatření D 4.2
Opatření D 4.3

Rozvoj spolupráce města s aktéry veřejné správy (krajem,
ministerstvem dopravy)
Zajištění potřebných finančních prostředků a povolení, a realizace
výstavby obchvatu města
Zkvalitnění obecních komunikací
Rekonstrukce obecních komunikací (včetně chodníků)
Změna organizace dopravy na místních komunikacích
Rozšíření parkovacích ploch
Vytvoření koncepce řešení dopravy v klidu
Rozšíření ploch určených k parkování
Zachování železniční dopravy
Propagace železniční dopravy
Rozvoj spolupráce s krajem v rámci systému KODIS
Údržba železniční infrastruktury

Priorita D5
Opatření D 5.1
Opatření D 5.2
Opatření D 5.3

Rozšiřování zeleně ve městě
Rozvoj a péče o zeleň na veřejných prostranstvích
Podpora občanských a dobrovolnických aktivit
Výsadba a obnova parků

Opatření D 1.2

D1.1
Vazba na opatření

Rozvoj spolupráce města s aktéry veřejné správy (krajem,
ministerstvem dopravy)

Název aktivity

Prosazování obchvatu města

Popis aktivity

Pravidelná aktivní komunikace města zejména s krajským zastupitelstvem
a ŘSD ohledně obchvatu města.

Odpovědný subjekt/osoba

Vedení města

Odhad rozpočtu aktivity

-

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2020

Kč

Předpokládané zdroje financování Státní rozpočet
Evaluační ukazatele/
indikátory

Vazba na opatření

Indikátor Pravidelná aktivní komunikace města zejména s krajským zastupitelstvem
výstupů ohledně obchvatu města.
Indikátor
Dosažení pozitivního posunu v otázce obchvatu.
výsledků

D2.1

Rekonstrukce obecních komunikací (včetně chodníků)
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Název projektu

Rekonstrukce chodníků v Kajlovci – 2. etapa

Odpovědný subjekt/osoba

Nová trasa chodníku na ul. Opavská bude kopírovat stávající trasu
oboustranně vedených chodníků. Dojde k výměně stávající pochozí vrstvy
konstrukčních vrstev a obrub.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor financí a investic – oddělení investic

Odhad rozpočtu projektu

4.000.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2020

Předpokládané zdroje
financování

SFDI

Popis projektu

Evaluační
ukazatele/
indikátory

Indikátor
výstupů
Indikátor
výsledků

Zlepšení technického stavu chodníků
Zvýšení bezpečnosti chodců včetně osob se sníženou schopností pohybu

D2.2

Vazba na opatření

Změna organizace dopravy na místních komunikacích

Název projektu

Úprava lokality Na Tylovách

Popis projektu

V rámci projektu dojde ke změně organizace dopravy a řešení parkování
vozidel.

Odpovědný subjekt/osoba

MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor financí a investic – oddělení investic

Odhad rozpočtu projektu

1.600.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2015 - 2020

Předpokládané zdroje
financování

SFDI, rozpočet města

Evaluační
ukazatele/
indikátory

Vazba na opatření

Indikátor
výstupů
Indikátor
výsledků

Počet parkovacích míst
Zlepšení dopravní situace v ulici Na Tylovách

D3.2

Rozšíření ploch určených k parkování
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Název projektu

Naučná stezka k zámku v Hradci nad Moravicí

Popis projektu

Vytvoření naučné stezky, která propojí potok Hradečná s městečkem spolu
s nezbytnou infrastrukturou (značení, odstavná plocha).

Odpovědný subjekt/osoba

MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor financí a investic/Odbor výstavby
a územního plánu

Odhad rozpočtu projektu

3.200.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané zdroje
financování

ROP Moravskoslezsko, rozpočet města

Evaluační
ukazatele/
indikátory

Indikátor
výstupů
Indikátor
výsledků

Vytvoření naučné stezky
Rozvoj cestovního ruchu a posílení role města jako cílové destinace

D4.3

Vazba na opatření

Údržba železniční infrastruktury

Název projektu

Revitalizace nádraží

Popis projektu

Rekonstrukce budovy nádraží, perónů a další železniční infrastruktury.

Odpovědný subjekt/osoba

ČD ve spolupráci s MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor vnitřních věcí,
Odbor financí a investic – oddělení investic

Odhad rozpočtu projektu

2.200.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané zdroje financování České dráhy, MD, MMR
Evaluační ukazatele/
indikátory

Vazba na opatření

Indikátor
Modernizované nádraží
výstupů
Indikátor
Zlepšení image města pro turisty i obyvatele
výsledků

D5.1
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Rozvoj a péče o zeleň na veřejných prostranstvích
Název projektu

Úprava zeleně na městském hřbitově

Popis projektu

Úprava stromů podél plotu hřbitova na východní straně. Náhradní výsadba
keřovitým porostem z venkovní strany oplocení hřbitova.

Odpovědný subjekt/osoba

MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor financí a investic – úsek údržba města

Odhad rozpočtu projektu

180.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Počet vysazených stromů a upravených keřů
výstupů
Indikátor
Revitalizovaná zeleň
výsledků

E

Správa města
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Priorita E1
Opatření E 1.1
Opatření E 1.2
Opatření E 1.3

Efektivita hospodaření s obecním majetkem
Podpora efektivity činností organizací založených a zřízených městem
Aktualizace pasportů obecního majetku
Transparentní hospodaření s obecním majetkem

Priorita E2
Opatření E 2.1
Opatření E 2.2

Kvalitní a efektivní výkon veřejné správy
Modernizace a zefektivnění chodu MěÚ (procesní řízení)
Rozvoj lidských zdrojů

Priorita E3
Opatření E 3.1
Opatření E 3.2

Rozvoj spolupráce a komunikace
Posílení spolupráce a komunikace města a městských částí
Posílení spolupráce a komunikace MěÚ s místními občany

E1.2

Vazba na opatření

Aktualizace pasportů obecního majetku

Název aktivity

Aktualizace pasportů obecního majetku

Popis aktivity

Provedení šetření stavu obecního majetku a následná aktualizace
pasportů.

Odpovědný subjekt/osoba

MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor vnitřních věcí - úsek správa
majetku (realizace v rámci běžných pracovních aktivit odboru)

Odhad rozpočtu projektu

- Kč (realizace v rámci běžných pracovních aktivit odboru)

Předpokládaný termín realizace

2014 – 2020 (průběžně)

Předpokládané zdroje financování

-

Indikátor
výstupů

Evaluační ukazatele/
indikátory
Indikátor
výsledků

Aktualizovaný pasport obecního majetku
Kvalitní informativní základ pro efektivní hospodaření s obecním
majetkem

E2.1
Vazba na opatření

Modernizace a zefektivnění chodu MěÚ
(procesní řízení)
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Název projektu

Implementace principů procesního řízení do praxe úřadu

Odpovědný subjekt/osoba

Bude provedena analýza systému procesního řízení vybraných agend
a činností MěÚ a návrh optimalizace stavu procesu za účelem
zefektivnění jejich výkonu.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Útvar tajemníka

Odhad rozpočtu projektu

380.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2014

Předpokládané zdroje financování

OPLZZ

Popis projektu

Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
výstupů
Indikátor
výsledků

Zavedení procesního řízení na MěÚ
Efektivní fungování MěÚ

E2.1
Vazba na opatření

Modernizace a zefektivnění chodu MěÚ
(procesní řízení)

Název projektu

Zavádění ITC na MěÚ Hradec nad Moravicí

Popis projektu

Zlepšení efektivnosti veřejné správy prostřednictvím zavádění nových
IT technologií do provozu úřadu a města.

Odpovědný subjekt/osoba

MěÚ Hradec nad Moravicí – Útvar tajemníka – Oddělení IT

Odhad rozpočtu projektu

2.150.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2015 -2016

Předpokládané zdroje financování

MMR

Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
výstupů
Indikátor
výsledků

Konsolidace IT a nové služby pro zaměstnance, členy ZM a občany
Zefektivnění práce úřadu a volených orgánů, zvýšení informovanosti
občanů

E3.1
Vazba na opatření

Posílení spolupráce a komunikace města a městských
částí
86

Název aktivity

Pravidelná setkávání zástupců vedení města a zástupců městských částí

Odpovědný subjekt/osoba

Pro účely posílení spolupráce a komunikace města a městských částí
budou realizovány pravidelná setkávání zástupců vedení města a
zástupců městských částí.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Místostarosta města

Odhad rozpočtu aktivity

- KČ

Předpokládaný termín realizace

2015 – 2020

Předpokládané zdroje financování

-

Popis aktivity

Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
výstupů
Indikátor
výsledků

Počet setkání zástupců vedení města a zástupců městských částí
Zvýšení spolupráce a komunikace

E3.2
Vazba na opatření

Posílení spolupráce a komunikace MěÚ s místními
občany

Název projektu

Webová aplikace „Napište starostovi“

Odpovědný subjekt/osoba

Bude zřízena webová aplikace „Napište starostovi“ na internetových
stránkách města, která umožní pokládat dotazy místních občanů
směrem k vedení města nebo městskému úřadu. Takto bude zajištěna
aktivní komunikace a zpětná vazba od občanů.
Webmaster/správce webových stránek města

Odhad rozpočtu projektu

2.000 KČ

Předpokládaný termín realizace

2014

Předpokládané zdroje financování

Rozpočet města

Popis projektu

Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
výstupů
Indikátor
výsledků

Uvedení aplikace do provozu.
Získávání zpětné vazby, názorů a podnětů od občanů města.

14. Zásobník projektů
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A

Sociální oblast a zdravotnictví

A1.2
Vazba na opatření

Zvyšování kvality poskytovaných služeb v pobytových
zařízeních

Název projektu

Správným směrem ke kvalitě sociálních služeb

Popis projektu
Odpovědný subjekt/osoba

Realizace vzdělávacího kurzu a pravidelných setkání pro manažery
a pracovníky sociálních organizací vč. sdílení best practises, jež povede
ke zkvalitnění poskytovaných služeb pro cílové skupiny a navázání úzké
spolupráce mezi subjekty.
Pověřená nezisková organizace

Odhad rozpočtu projektu
(aktivity)

250.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 – 2018

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor Počet pravidelných setkání poskytovatelů sociálních služeb, Počet osob
výstupů proškolených v rámci vzdělávacího kurzu
Indikátor
Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb
výsledků

A2.2

Realizace činností zaměřených na rozvoj společenských,
kulturních a volnočasových aktivit starších občanů,
podpora společných aktivit dětí a seniorů

Vazba na opatření

Pohádkové babičky i dědečkové a moderní děti žijící ve světě
informačních technologií

Název projektu

Odpovědný subjekt/osoba

V prostorách Městské knihovny bude pravidelně probíhat setkání seniorů
a dětí, jejichž náplní bude čtení dětem a společné rukodělné aktivity.
Naopak děti budou zapojeny do aktivit směřující k zvýšení informační
gramotnosti seniorů – např. kurzy PC, používání mobilů, čteček knih.
Městská knihovna a IC

Odhad rozpočtu projektu

180.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 – 2018

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování Nadace Dagmar a Václava Havlových
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Počet seniorů a dětí navštěvující tato setkání
výstupů
Indikátor Zvýšení aktivizace seniorů a dětí a jejich dobrovolnického zapojování do
výsledků vytváření programů knihovny.
A2.3

Vazba na opatření

Podpora vytváření podmínek a realizace programů
zaměřených na dobrovolnictví
88

Název aktivity

Bezpečná cesta do školy a ze školy
V rámci realizace tohoto projektu se zapojí senioři k zajištění bezpečné
cesty dětí do/ze škol. Dobrovolníci budou hlídat děti a pomáhat jim
v přechodu přes silnice po cestě do školy. Budou vytipovány rizikové
přechody určené k hlídání.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor výstavby a územního plánu – Úsek
dopravy

Popis aktivity
Odpovědný subjekt/osoba
Odhad rozpočtu aktivity

180.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 - 2020

Předpokládané zdroje financování UP, rozpočet města
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Počet dobrovolníků
výstupů
Indikátor
Zvýšení bezpečnosti dětí při přechodu silnic
výsledků

A4.2

Vazba na opatření

Zabezpečení dostupné zdravotní péče v odpovídající
kvalitě pro občany

Název projektu

Den zdraví
Akce věnována prohloubení informovanosti laické i odborné veřejnosti
o poskytovaných zdravotních službách a souvisejících aktivitách,
vč. vydání propagačních materiálů.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Útvar tajemníka, pověřená nezisková
organizace

Popis projektu
Odpovědný subjekt/osoba
Odhad rozpočtu projektu

75.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 – 2018

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Počet osob účastnících se akce Den zdraví
výstupů
Indikátor
Zvýšení povědomí o zdravotních službách místních obyvatel
výsledků

B
Vazba na opatření

Školství, kultura a volnočasové aktivity
B1.1
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Revitalizace veřejných prostor
Název projektu

Rozšíření mobiliáře veřejných prostranství

Popis projektu

Nakoupení za uspořené prostředky města lavičky. Záměrem je rozšíření
komunikačního a relaxačního místa zejména pro starší občany.

Odpovědný subjekt/osoba

Technické služby Hradec nad Moravicí

Odhad rozpočtu projektu

110.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 - 2020

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Počet nakoupených laviček
výstupů
Indikátor
Zvýšení atraktivity prostředí
výsledků

B1.3
Vazba na opatření

Rozvoj volnočasové aktivity pro nejmladší obyvatele a
seniory města

Název projektu

Rekonstrukce podkroví Základní umělecké školy

Odpovědný subjekt/osoba

Rekonstrukce podkroví ZUŠ povede k rozšíření zázemí poskytovaných
služeb nejenom na území města, ale i pro širší okolí. Zrekonstruované
prostory budou plnit současně úlohu pro pravidelnou výtvarnou výuku,
pro nepravidelné výukově-zábavné a klubové akce.
Základní umělecká škola

Odhad rozpočtu projektu

480.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2017 – 2020

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování Moravskoslezský kraj
Evaluační ukazatele/
indikátory

Vazba na opatření

Indikátor
Zvýšení počtu volnočasových aktivit v prostorách ZUŠ
výstupů
Indikátor
Rozšíření prostor pro volnočasové aktivity
výsledků

B3.2

Podpora vzniku společných aktivit spolků
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Název aktivity

Pravidelná setkávání zástupců spolků

Odpovědný subjekt/osoba

Pravidelná setkávání zástupců spolků, jež bude mít za cíl domluvu
vzájemné podpory a realizaci společných aktivit. Mimo jiné bude náplní
setkání i sladění termínu akcí jednotlivých spolků a zajištění jejich
provazby.
MěÚ Hradec nad Moravicí

Odhad rozpočtu aktivity

- Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 – 2020

Popis aktivity

Předpokládané zdroje financování Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Počet společně realizovaných aktivit spolků
výstupů
Indikátor
Zlepšení spolupráce a koordinace činností spolků
výsledků

B4.2
Vazba na opatření

Podpora stávajících objektů města a zajištění jejich
finanční udržitelnosti

Název projektu

Finanční analýza majetku ve vlastnictví města

Odpovědný subjekt/osoba

Předmětem analýzy je získání komplexního posouzení efektivity správy
majetku ve vlastní města Hradec nad Moravicí a vyhledat zdroje, které by
bylo možné získat z tohoto majetku, aniž by byly omezeny možnosti
města ve výkonu veřejné správy a v poskytování veřejných služeb.
Analýza bude zaměřena na posouzení hospodaření, nalezení příležitostí ke
zlepšení správy a využívání tohoto majetku, nalezení možností pro
posílení příjmové stránky rozpočtu a identifikování oblastí, kde lze nalézt
úspory.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor financí a investic

Odhad rozpočtu projektu

120.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 – 2018

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování MMR
Evaluační ukazatele/
indikátory

Vazba na opatření

Indikátor
Vytvoření komplexní finanční analýzy majetku ve vlastnictví města
výstupů
Indikátor
Zajištění finanční udržitelnosti majetku ve vlastnictví města
výsledků
B4.3

Víceúčelové využití objektů města veřejností
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Název projektu

Revitalizace Kajlovského rybníka

Odpovědný subjekt/osoba

Hlavním cílem projektu je prostředí rybníka znovuoživit a vytvořit ideální
podmínky pro rekreaci. Záměrem je vytvořit multifunkční prostor, který
přirozeným způsobem naváže na rybník a stávající okolí. Celková
revitalizace rybníka bude obsahovat následující úpravy: opravu hrází
zejména ze severní a jižní strany, odbahnění dna, opravu (příp. úpravu)
přivaděče v severním břehu rybníka, rekonstrukci stavidla v severním
břehu. Součástí projektu bude i zajištění odborné údržby stromů
na březích, vytvoření krajinného parku a revitalizace lesního pozemku
2012/1 mezi rybníkem a čerpací stanicí. Dále bude provedena studie
proveditelnosti na realizaci pódia na vodě, tzv. multifunkčního mola, které
by bylo využito pro kulturní aktivity ve městě.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor vnitřních věcí

Odhad rozpočtu aktivity

1.125.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 - 2020

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování SFŽP
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Revitalizace rybníka
výstupů
Indikátor
Rozšíření možnosti využití rybníka a zlepšení jeho úpravy
výsledků

B4.4
Vazba na opatření

Rekonstrukce a modernizace knihovny a jejích poboček
ve městě

Název projektu

Modernizace knihovny

Odpovědný subjekt/osoba

Projekt umožní transformaci knihovny z prostor, do nichž si lidé chodí
půjčovat knihy v moderní komunitní centrum, kam chodí příjemně
a kvalitně trávit volný čas a využít nabídku moderních a žádaných služeb.
Dojde k rozšíření prostor čítárny a čtenářských pracovních míst, vybavení
hracího koutku pro děti, vytvoření příjemného a pohodlného prostředí
pro uživatele i pracovníky knihovny.
Městská knihovna a IC

Odhad rozpočtu projektu

620.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 – 2020

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, kraj MSK
Evaluační ukazatele/
indikátory

Vazba na opatření

Indikátor
Zvýšení počtu návštěvníků městské knihovny
výstupů
Indikátor
Transformace knihovny v moderní komunitní centrum
výsledků
B5.1

Analýza stávající vzdělávací sítě
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Název projektu

Analýza vzdělávání na území města Hradec nad Moravicí

Odpovědný subjekt/osoba

Hlavním cílem je zefektivnit systém vzdělávání a zlepšit jeho kvalitu.
V rámci aktivity dojde k analýze vzdělávací sítě, na jejímž základě bude
vypracována SWOT analýza. Tato SWOT analýza bude vystihovat silné
a slabé stránky, příležitosti a hrozby v oblasti rozvoje školství
a vzdělávání.
MěÚ Hradec nad Moravicí

Odhad rozpočtu projektu

48.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování Zdroje EU
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Vypracování SWOT analýzy
výstupů
Indikátor
Rozvoj vzdělávací sítě
výsledků

B5.3

Vazba na opatření

Podpora aktivit knihovny

Název projektu

Bibliobus

Odpovědný subjekt/osoba

Smyslem projektu je zpřístupnit služby Městské knihovny osobám
zdravotně / tělesně postiženým a osobám se sníženou schopností pohybu
formou pojízdné knihovny. Tímto způsobem bude zvýšeno kulturní vyžití
takto znevýhodněných obyvatel.
Městská knihovna a IC

Odhad rozpočtu projektu

120.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2018 - 2020

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování MK, kraj MSK
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Počet výpůjček prostřednictvím bibliobusu
výstupů
Indikátor
Zvýšení kulturního vyžití obyvatel
výsledků

C
Vazba na opatření

Ekonomika, zaměstnanost a cestovní ruch
C2.2
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Vytvoření nových a podpora současných doplňkových
služeb v cestovním ruchu
Název aktivity

Vytvoření pracovní skupiny pro oblast cestovního ruchu

Odpovědný subjekt/osoba

K zajištění nových a podpoře stávajících doplňkových služeb v cestovním
ruchu bude vytvořena pracovní skupina, která se bude pravidelně scházet.
Přímý kontakt a komunikace s podnikateli a dalšími subjekty
poskytujícími hlavní i doplňkové služby cestovního ruchu a provozujícími
turistické atraktivity je základem snah města Hradec nad Moravicí
o zvýšení kvality nabízených služeb návštěvníkům.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Útvar tajemníka

Odhad rozpočtu aktivity

- Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 - 2020

Popis aktivity

Předpokládané zdroje financování Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Počet setkání pracovní skupiny
výstupů
Indikátor
Zvýšení kvality doplňkových služeb cestovního ruchu
výsledků

C2.3

Vazba na opatření

Využití uvolněných kapacit objektů k rekreačním účelům

Název projektu

Vypracování studie: Analýza uvolněných objektů

Odpovědný subjekt/osoba

Provedení analýzy uvolněných kapacit objektů na území města Hradec
nad Moravicí, jenž by byly vhodné pro využití k rekreačním účelům.
Na základě výstupů studie budou nastaveny další postupy k využití těchto
nevyužívaných objektů.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor vnitřních věcí

Odhad rozpočtu projektu

230.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2017 - 2019

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování Dotace z EU, rozpočet města, úřad práce, MPSV
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor Komplexní analytická zpráva o uvolněných objektech na území města
výstupů Hradec nad Moravicí
Indikátor
Zvýšení počtu objektů sloužící k rekreačním účelům
výsledků

C3.1
Vazba na opatření

Rozvoj destinačního managementu, prezentace a nabídky
služeb
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Název projektu

Vznik stálé expozice „Cesta města“

Odpovědný subjekt/osoba

V zrekonstruovaných výstavních prostorách Základní umělecké školy
umístit stálou expozici, která by podala kulturně-historický obraz města
Hradce nad Moravicí od jeho vzniku do současnosti. Při vzniku této
expozice je očekávaná aktivní účast místních obyvatel při tvorbě
a zajištění vybavení této expozice - zapůjčení dobového materiálu
týkajícího se vzniku města, jeho vývoje, života lidí ve městě, různých
událostí, akcí a podobně.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Útvar tajemníka

Odhad rozpočtu projektu

500.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 - 2018

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování Norské fondy, rozpočet města, kraj MSK
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Počet návštěvníků
výstupů
Indikátor
Zvýšení znalosti o historii města
výsledků

C3.2

Rozvoj vzájemné spolupráce města s ostatními subjekty
působícími v oblasti cestovního ruchu

Vazba na opatření

Pravidelná setkávání zástupců města s místními podnikateli a vedením
zámku

Název aktivity

Odpovědný subjekt/osoba

Pro účely zlepšení podnikatelského prostředí ve městě budou realizovány
pravidelná setkávání zástupců vedení města s místními podnikateli
a vedením zámku.
MěÚ Hradec nad Moravicí

Odhad rozpočtu aktivity

- Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 - 2020

Popis aktivity

Předpokládané zdroje financování Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor Počet společných setkání zástupců města s místními podnikateli a vedením
výstupů zámku
Indikátor
Zlepšení podnikatelského prostředí ve městě
výsledků

C4.1
Vazba na opatření

Navázání spolupráce s konkrétními zaměstnavateli při
tvorbě nabídky dalšího vzdělávání
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Název projektu

Průzkum požadavků podnikatelských subjektů na vzdělání zaměstnanců

Odpovědný subjekt/osoba

Hlavním cílem průzkumu bude definovat potřeby podniků ve vztahu
k preferovaným oborům a dosažené kvalifikace zaměstnanců. Průzkum
vzdělávacích potřeb bude realizován formou skupinových diskuzí
a prostřednictvím dotazníkového šetření. Cílem je optimalizace nabídky
a poptávky pracovních míst v území.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Útvar tajemníka

Odhad rozpočtu projektu

210.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2017

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města, úřad práce, MPSV, dotace z EU
Evaluační ukazatele/
indikátory

D

Indikátor
Počet zapojených subjektů do analýzy průzkumu vzdělávacích potřeb
výstupů
Indikátor
Rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů a školských zařízení
výsledků

Doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
D1.2

Vazba na opatření

Zajištění potřebných finančních prostředků a povolení a
realizace výstavby obchvatu města

Název projektu

Pořízení dokumentace pro stavební povolení

Popis projektu

Zajištění veškerých podkladů k pořízení dokumentace pro stavební
povolení a její následné vyhotovení.

Odpovědný subjekt/osoba

MěÚ Hradec nad Moravicí, KÚ MSK

Odhad rozpočtu projektu

65.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2018 - 2019

Předpokládané zdroje financování SFDI, ŘSD
Evaluační ukazatele/
indikátory

Vazba na opatření
Název projektu

Indikátor
Zajištění podkladů pro stavební povolení.
výstupů
Indikátor
Vydání stavební povolení.
výsledků

D2.1

Rekonstrukce obecních komunikací (včetně chodníků)
Výstavba chodníku v okolí tělocvičny ZŠ směrem k Lidické ulici
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Odpovědný subjekt/osoba

Zbudování chodníku k tělocvičně a ke školnímu atriu vč. doplňkového
mobiliáře a parkové úpravy. Díky projektu dojde ke sjednocení
jednotlivých ploch, vytvoření relaxačního a klidného komunitního zákoutí
pro žáky ZŠ, učitele a občany. Realizace projektu přispěje k zlepšení
celkového výrazu území.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor financí a investic – oddělení investic

Odhad rozpočtu projektu

2.400.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 - 2020

Předpokládané zdroje
financování

SFDI, rozpočet města, kraj MSK

Popis projektu

Evaluační
ukazatele/
indikátory

Indikátor
výstupů
Indikátor
výsledků

Zlepšení technického stavu chodníku
Zvýšení bezpečnosti chodců a spokojenosti občanů.

D3.1

Vazba na opatření

Vytvoření koncepce řešení dopravy v klidu

Název projektu

Studie: Koncepce řešení dopravy v klidu

Popis projektu
Odpovědný subjekt/osoba

Vzhledem ke zvyšující se zátěži dopravní sítě parkujícími vozidly je nutné
vypracovat Koncepci řešení dopravy v klidu. Tato studie bude obsahovat
pasport parkovacích ploch, analýzu a návrh koncepce řešení dopravy
v klidu ve městě Hradec nad Moravicí.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor financí a investic a Odbor výstavby
a územního plánu – Úsek dopravy

Odhad rozpočtu projektu

720.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2017

Předpokládané zdroje
financování

Dotace z EU

Evaluační
ukazatele/
indikátory

Vazba na opatření
Název aktivity

Indikátor
výstupů
Indikátor
výsledků

Zpracování Koncepce řešení dopravy v klidu
Zefektivnění systému dopravy v klidu

D4.1

Propagace železniční dopravy
Vlakem na festival
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Odpovědný subjekt/osoba

Ve spolupráci s Českými drahami propagovat cestu vlakem na festival
Moravské hrady – Hradec nad Moravicí. Účastníci si budou moci zakoupit
zvýhodněnou jízdenku se slevou Vlak+, jež mají prodlouženou platnost.
České dráhy

Odhad rozpočtu aktivity

- Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 – 2020

Popis aktivity

Předpokládané zdroje financování Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Počet zakoupených jízdenek Vlak+ na festival
výstupů
Indikátor
Zvýšení využití železniční dopravy
výsledků

D4.2

Vazba na opatření

Rozvoj spolupráce s krajem v rámci systému KODIS

Název aktivity

Pravidelné setkávání zástupců města a kraje

Odpovědný subjekt/osoba

Cílem pravidelných setkávání zástupců města a kraje bude zvýšit
platformu spolupráce, která povede k efektivní podpoře a rozvoji v rámci
systému KODIS.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Místostarosta města

Odhad rozpočtu aktivity

- Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 – 2020

Popis aktivity

Předpokládané zdroje financování Evaluační ukazatele/
indikátory

Vazba na opatření
Název projektu

Indikátor
Počet společných setkání
výstupů
Indikátor
Rozvoj spolupráce s krajem v rámci systému KODIS
výsledků

D5.2

Podpora občanských a dobrovolnických aktivit
Akce: Den Země
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Odpovědný subjekt/osoba

V rámci této aktivity bude ve spolupráci s neziskovými organizacemi,
dobrovolníky a městem pořádán Den Země k zajištění osvěty v oblasti
ochrany životního prostředí.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor vnitřních věcí - oddělení kultury

Odhad rozpočtu projektu

65.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016 - 2020

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování Rozpočet města, kraj MSK, rozpočty neziskových organizací
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Počet osob zúčastněných akce Den Země
výstupů
Indikátor
Rozvoj environmentální výchovy a osvěty
výsledků

D5.3

Vazba na opatření

Výsadba a obnova parků

Název aktivity

Městský zahradník

Odpovědný subjekt/osoba

Vytvoření pozice městského zahradníka, který by komplexně řešil
regeneraci významných ploch veřejné zeleně města vč. koordinace péče
o veřejná prostranství.
MěÚ Hradec nad Moravicí, Technické služby Hradec nad Moravicí

Odhad rozpočtu aktivity

250.000 Kč (realizace v rámci pracovních aktivit TS)

Předpokládaný termín realizace

2018

Popis aktivity

Předpokládané zdroje financování MPSV, UP, rozpočet města
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Vytvoření pracovní pozice
výstupů
Indikátor
Zlepšení péče o veřejnou zeleň
výsledků

E

Správa města

E1.1
Vazba na opatření

Podpora efektivity
a zřízených městem
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činností

organizací

založených

Název projektu

Efektivní hospodaření městských organizací

Odpovědný subjekt/osoba

Identifikace investičních zdrojů pro zajištění vícezdrojového financování
rekonstrukce objektů (dotační tituly, vlastní kapitálové příjmy rozpočtu
města a další). Stanovení investičních priorit města s ohledem
na potřebnost v území a udržitelnost provozu investic. Pravidelné
vyhledávání vhodných zdrojů pro financování investičních akcí.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Místostarosta města

Odhad rozpočtu projektu

120.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2017 - 2020

Popis projektu

Předpokládané zdroje financování Úřad práce, Agentura POE EDUCO
Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
Zvýšení vícezdrojového financování
výstupů
Indikátor
Zvýšení efektivnosti hospodaření s městským majetkem
výsledků

E1.3

Vazba na opatření

Transparentní hospodaření s obecním majetkem

Název projekt

Audit hospodaření s obecním majetkem

Odpovědný subjekt/osoba

V rámci této aktivity bude vypracován audit hospodaření s obecním
majetkem, který bude následně zveřejněn na webových stránkách
města. Tento audit bude vypracováván každoročně.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Odbor vnitřních věcí

Odhad rozpočtu projektu

60.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2017 - 2020

Předpokládané zdroje financování

Rozpočet města, Moravskoslezský kraj

Popis projekt

Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
výstupů
Indikátor
výsledků

Výsledky auditu
Zvýšení transparentnosti hospodaření

E2.1
Vazba na opatření

Modernizace a zefektivnění chodu MěÚ
(procesní řízení)
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Zavádění ITC na MěÚ Hradec nad Moravicí – Hlasovací zařízení
pro jednání zastupitelstva vč. obslužného softwaru

Název projektu

Odpovědný subjekt/osoba

Hlasovací zařízená umožní zvýšení transparentnosti při rozhodování.
Hlasování bude prostřednictvím zařízení přehlednější a sčítání hlasů
rychlejší.
MěÚ Hradec nad Moravicí – Útvar tajemníka – Oddělení IT

Odhad rozpočtu projektu

300.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016

Předpokládané zdroje financování

zdroje EU, rozpočet města

Popis projektu

Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
výstupů
Indikátor
výsledků

Pořízení elektronického hlasovacího zařízení pro zastupitele
Zefektivnění práce volených orgánů, zvýšení informovanosti občanů

E2.2

Vazba na opatření

Rozvoj lidských zdrojů
Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů v rámci MěÚ Hradec
nad Moravicí vč. školení vedoucích zaměstnanců

Název projektu

Odpovědný subjekt/osoba

V rámci tohoto projektu bude realizováno vzdělávání vedení
a vedoucích úředníků za účelem zlepšení komunikace, řízení, motivace
a hodnocení lidí, zpracování osobnostních profilů a využití jejich
výstupů pro plánování dalšího rozvoje zaměstnanců
MěÚ Hradec nad Moravicí – Útvar tajemníka

Odhad rozpočtu projektu

64.000 Kč

Předpokládaný termín realizace

2016

Předpokládané zdroje financování

Rozpočet města

Popis projektu

Evaluační ukazatele/
indikátory

Indikátor
výstupů
Indikátor
výsledků

Počet proškolených vedoucích zaměstnanců
Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů

101

Seznam zdrojů a použité literatury



Český statistický úřad, Běžná evidence obyvatel, 2012
Český statistický úřad, Demografická ročenka měst (1998 až 2007), Demografická
ročenka měst (2003 až 2012)



Český statistický úřad, Městská a obecní statistika, 2013



Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, 2011



Český statistický úřad, SLDB, 2001



Český statistický úřad, SLDB, 2011



Městský úřad Hradec nad Moravicí



Ministerstvo financí: ÚFIS [online], dostupné z: <http://wwwinfo.mfcr.cz/ufis/>



Ministerstvo práce a sociálních věcí, GIS0 statistika




Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Rejstřík škol a školských zařízení, 2013
[online], dostupné z: <http://rejskol.msmt.cz/>
Oficiální stránky města Hradec nad Moravicí [online],
dostupné z: < http://www.muhradec.cz/>



Oficiální stránky Místní akční skupiny Opavsko [online],
dostupné z: < http://www.masopavsko.cz/>



Oficiální stránky Moravskoslezského kraje [online],
dostupné z: <http://www.kr-moravskoslezsky.cz>



Oficiální stránky Turistické informační centrum Hradec nad Moravicí[online],
dostupné z: < http://www.muhradec.cz/infocentrum/>



Portál rozpočet obce [online], dostupné z: <www.rozpocetobce.cz>



Ředitelství silnic a dálnic, 2013 [online], dostupné z: <http://www.rsd.cz/>



Správa železniční dopravní cesty, 2013 [online], dostupné z:
<http://www.szdc.cz/index.html>



Turistické informační centrum Hradec nad Moravicí



Ústav územního rozvoje [online], dostupné z: <http://www.uur.cz/>



Územně analytické podklady obce s rozšířenou působnosti Opava, aktualizace 2010



Územně analytické podklady obce s rozšířenou působnosti Opava, aktualizace 2012



Územní plán Hradec nad Moravicí, říjen 2011



Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích



Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů



Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2012, Úřad práce České
republiky, kontaktní pracoviště Opava

95

Seznam zkratek
BEO

běžná evidence obyvatel

ČOV

čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

EU

Evropská unie

KPÚ

komplexní pozemková úprava

KÚ MSK

krajský úřad Moravskoslezského kraje

MAS

místní akční skupina

MD

Ministerstvo dopravy

MěÚ

městský úřad

MF

Ministerstvo financí České republiky

MK

Ministerstvo kultury

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MKS

Moravskoslezský kraj

MŠ

mateřská škola

NNO

nestátní nezisková organizace

NPR

národní přírodní rezervace

ORP

obec s rozšířenou působností

PLO

přírodní lesní oblast

RBC

regionální biocentrum

ROP

Regionální operační program

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

SFŽP

Státní fond životního prostředí

SLDB

sčítání lidí, domů a bytů

SO

správní obvod

TS

technické služby

TT

turistická trasa

ÚP

Úřad práce

ZŠ

základní škola
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Přílohy
Příloha 1

Popis obcí v SO ORP Opava
Výměra
Počet obyvatel
Obsazená pracovní místa
2
Název obce
km
%
počet
%
počet
%
Branka u Opavy
691,76
1,22
1083
1,06
192
0,44
Bratříkovice
373,61
0,66
160
0,16
3
0,01
Brumovice
2549,80
4,50
1484
1,46
272
0,63
Budišovice
702,19
1,24
684
0,67
9
0,02
Dolní Životice
1126,33
1,99
1139
1,12
388
0,89
Háj ve Slezsku
1379,45
2,43
3283
3,23
464
1,07
Hlavnice
1108,87
1,96
623
0,61
157
0,36
Hlubočec
936,00
1,65
575
0,57
47
0,11
Hněvošice
615,90
1,09
1035
1,02
73
0,17
Holasovice
1623,25
2,86
1374
1,35
179
0,41
Hrabyně
1000,82
1,76
1164
1,14
682
1,57
Hradec nad Moravicí
4403,44
7,77
5459
5,36
3180
7,33
Chlebičov
362,09
0,64
1103
1,08
68
0,16
Chvalíkovice
446,48
0,79
694
0,68
72
0,17
Jakartovice
5003,81
8,82
1073
1,05
95
0,22
Jezdkovice
359,92
0,63
231
0,23
14
0,03
Kyjovice
692,51
1,22
812
0,80
151
0,35
Lhotka u Litultovic
506,91
0,89
191
0,19
18
0,04
Litultovice
1034,99
1,83
883
0,87
189
0,44
Mikolajice
739,73
1,30
270
0,27
20
0,05
Mladecko
265,14
0,47
154
0,15
28
0,06
Mokré Lazce
1057,36
1,86
1152
1,13
158
0,36
Neplachovice
573,42
1,01
937
0,92
210
0,48
Nové Sedlice
158,42
0,28
497
0,49
8
0,02
Oldřišov
1578,34
2,78
1371
1,35
182
0,42
Opava
9060,81
15,98
58054
57,05
33485
77,13
Otice
720,31
1,27
1367
1,34
1101
2,54
Pustá Polom
1657,60
2,92
1434
1,41
170
0,39
Raduň
801,57
1,41
1000
0,98
174
0,40
Skřipov
2022,31
3,57
1002
0,98
184
0,42
Slavkov
1104,31
1,95
1890
1,86
187
0,43
Služovice
599,43
1,06
822
0,81
66
0,15
Sosnová
1302,16
2,30
409
0,40
27
0,06
Stěbořice
1775,62
3,13
1394
1,37
197
0,45
Štáblovice
1037,00
1,83
638
0,63
86
0,20
Štítina
302,49
0,53
1200
1,18
155
0,36
Těškovice
916,67
1,62
851
0,84
38
0,09
Uhlířov
386,69
0,68
340
0,33
87
0,20
Velké Heraltice
3930,30
6,93
1661
1,63
352
0,81
Velké Hoštice
1003,70
1,77
1765
1,73
236
0,54
Vršovice
794,46
1,40
500
0,49
7
0,02
Zdroj: Výměra – ČSÚ, 2011, Počet obyvatel – ČSÚ, 2012, Obsazená pracovní místa – MF, 1. 12. 2010

97

Příloha 2 Nejvýznamnější kulturní a společenské akce ve městě Hradec nad Moravicí v roce 2013
Název
Období
Otevírání jara a turistické sezóny
6. dubna 2013
Odemykání Moravice

21.-22. dubna 2013

Výstavní prostory Národní školy výstava – Historické motocykly
Výstava –„zaostřeno na bobra“
Koncert populárních melodií ZUŠ – Velká dvorana
Jezdecké závody – JK
Historické slavnosti Doubravka a Miešek- knížecí svatba po 1000 letech
Kostýmované prohlídky zámku pro děti
Sraz historických automobilů a motorek
Májová Moravice
Slavnostní koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana
Dětský den
Moravice – letní kanoistické sjezdy
Divadelní historické představení pro děti v zámeckém parku
Koncert skupiny Divokej Bill
Mezinárodní hudební festival52.ročník Beethovenův Hradec
Partička-zábavná improvizační show – zámek
Večerní kostýmované prohlídky zámeckých interiérů
Jezdecké závody – JK
Městské slavnosti – festival regionální kuchyně
Večerní kostýmované prohlídky zámku
Včelařská slavnost
Klasika pod hvězdami –operní představení La Travina –zámecký park
MORAVSKÉ HRADY – letní hudební festival – Mariánské louky
Okresní výstava králíků, drůbeže, holubů okrasného ptactva
Hradozámecká noc - večerní prohlídky zámku + ukázky výcviku z vojenské
historie
Pohádkový les
Rozloučení s Moravicí
DOMO – MOTO 14. ročník motorkářského srazu
Tradiční husí hody
Vánoce na zámku
Vánoční dílna
Vánoční historický jarmark
Vánoční koncert
Zdroj: Turistické informační centrum Hradec nad Moravicí
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25. února – 5. března 2013
6.-28. dubna 2013
26. dubna 2013
27. – 28. dubna 2013
7. května 2013
13.-16. května 2013
18. května 2013
18.-19. května 2013
24. května 2013
1. červen 2013
8. – 9. června 2013
10.-11. června 2013
31. května 2013
11.-16. června 2013
27. června 2013
29. června 2013
25. – 26. června 2013
30. června 2013
27. července 2013
14. července 2013
8. srpna 2013
16. – 17. srpna 2013
7.-8. září 2013
13.-15. září 2013
29. srpna 2013
21.- 22. září 2013
27. července 2013
15.-16. listopadu 2013
víkendové dny 25.-29. prosince
denně
19. – 22. prosince 2013
14. prosince 2013
prosinec 2013

Příloha 3 Občanské sdružení ve městě Hradec nad Moravicí
Název organizace
Sídlo organizace
„Postřeh“
Opavská 680, Hradec nad Moravicí,
„Ochotnický soubor Na Podolí“
Opavská 382, Hradec nad Moravicí,
Aktovka
Žimrovice 25, Hradec nad Moravicí
Cvak Team o.s.
Městečko 11, Hradec nad Moravicí
Dechový orchestr Hradec nad Moravicí
Opavská 469, Hradec nad Moravicí
Fotbalový klub Hradec nad Moravicí
Gudrichova 654, Hradec nad Moravicí
HBC Autopůjčovna Ondrejo Hradec nad Moravicí
Bohučovická 633, Hradec nad Moravicí
HBC Hradec nad Moravicí
Tovární okruh 194, Hradec nad Moravicí
Jezdecký klub Hradec nad Moravicí
Žižkova 511, Hradec nad Moravicí
JK MARKA Hradec nad Moravicí
Kajlovec 14, Hradec nad Moravicí
Klub podnikatelů města Hradce nad Moravicí
Kavárna Sport, Hradec nad Moravicí
Klub rodičů a přátel školy při Mateřské škole v Žimrovicích
Mlýnská 36, Hradec nad Moravicí - Žimrovice
Kruh přátel Církevní základní školy sv. Ludmily
Zámecká 57, Hradec nad Moravicí
Lyžařský klub Hradec nad Moravicí
Kolonie 706, Hradec nad Moravicí
Mažoretky Hradec nad Moravicí
Na Tylovách 533, Hradec nad Moravicí
Místní akční skupina Opavsko
Opavská 228, Hradec nad Moravicí
MS Bílý potok
Opavská 588, Hradec nad Moravicí
Myslivecké sdružení HANUŠA
Hradec nad Moravicí
Myslivecké sdružení JELENKA
Hradec nad Moravicí
Myslivecký spolek Hradec Kalvárie
Na Tylovách 562, Hradec nad Moravicí
Nová Belaria, občanské sdružení
Žimrovická 663, Hradec nad Moravicí
Portula o.s.
Hradec nad Moravicí – Kajlovec 52
Pozemkový spolek NIVA
Podolská 88, Hradec nad Moravicí
První sdružení akcionářů BRANO a.s.
Hradec nad Moravicí
Rodičovské sdružení při ZŠ Hradec nad Moravicí
Opavská 217, Hradec nad Moravicí
Sdružení chatařů Hlubina
Žimrovice, Hradec nad Moravicí
Sdružení rodičů a přátel při ZUŠ Hradec nad Moravicí, o.s. Zámecká 313, Hradec nad Moravicí
Sdružení rodičů při ZŠ Hradec na Moravicí
Hradec nad Moravicí
SK Auto Kuzník
K. H. Borovského 41, Hradec nad Moravicí
SK LAMA o.s.
Gudrichova 762, Hradec nad Moravicí
SLEZSKÝ SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, občanské Opavská 197, Hradec nad Moravicí
sdružení
Sportovní klub Hradec nad Moravicí
Pod Hanuší 688, Hradec nad Moravicí
Sportovní klub PODOLÍ Hradec nad Moravicí
Pod Hanuší 493, Hradec nad Moravicí
Sportovní klub TENIS Hradec nad Moravicí, o.s
Tyršovo nábřeží 393, Hradec nad Moravicí
Šance 2011
Hradec nad Moravicí Bohučovice 54
T. J. Papírny Žimrovice
Hradec nad Moravicí Žimrovice
TJ Hradec nad Moravicí
Hradec nad Moravicí 654
Vše pro děti a mládež o. s.
Jakubčovice 56, Hradec nad Moravicí
Za lepší Hradec
Pod Hanuší 473, Hradec nad Moravicí
Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky
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Příloha 4 Místní poplatky na území města Hradec nad Moravicí (stav k 14. 11. 2013)
Poplatek
Název poplatku
Splatnost
Poplatek ze psů
a) Poplatek za psa v rodinných domcích
a) 250,- Kč/pes/rok
b) Poplatek za psa v bytových domech a jiné b) 500,- Kč/pes/rok
zástavbě
c) 375,- Kč/pes/rok
c) Poplatek za druhého a každého dalšího psa d) 750,- Kč/pes/rok
v rodinných domcích
d) Poplatek za druhého a každého dalšího psa e) 150,- Kč/pes/rok
v bytových domech a jiné zástavbě
e) Poplatek za psa, jehož držitelem je poživatel f) 225,- Kč/pes/rok
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu
f) Poplatek za druhého a dalšího psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
Poplatek
za lázeňský Poplatek za přechodný pobyt za úplatu za účelem 10,- Kč/osoba
nebo rekreační pobyt
léčení nebo rekreace
Poplatek
z ubytovací Poplatek za využité lůžko v zařízeních určených 3,- Kč/lůžko/den
kapacity
k přechodnému ubytování
Poplatek
za užívání Poplatek za umístění prodejního stánku, stavebního 5 – 10,- Kč/m2/den
veřejného prostranství
nebo jiného zařízení, lunaparků a jiných atrakcí nebo
materiálu na veřejné prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z peněžité částky vybrané ze vstupného
10 %
Poplatek za odpady
Poplatek za provoz systému sběru komunálních 400,- Kč/osoba/rok
odpadů
400,- Kč/objekt/rok
Zdroj: MěÚ Hradec nad Moravicí
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Příloha 5 Správní poplatky na území města Hradec nad Moravicí (stav k 14. 11. 2013)
Poplatek
Výše poplatku
Nahlédnutí do matriční knihy
20,- Kč
Ohlášení změny trvalého pobytu
50,- Kč
Vydání stejnopisu rodného, oddacího, úmrtního listu 100,- Kč
nebo dokladu o registrovaném partnerství
Vydání ověřeného výstupu z informačního systému 100,- Kč za první 50,- Kč za každou další stránku
veřejné správy
Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo 30,- Kč za každou i započatou stránku
výstupu z úředních spisů
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo 30,- Kč za každý podpis nebo otisk razítka
na jejím stejnopisu
Změna
hanlivého,
výstředního,
směšného, 100,- Kč
zkomoleného cizojazyčného nebo na původní příjmení
Změna příjmení v ostatních případech
1000,- Kč
Vydání povolení k uzavření manželství mimo 1000,- Kč
stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
Vystavení výpisu z rejstříku trestů
200,- Kč
Provedení
autorizované
konverze
dokumentů 100,- Kč za každou započatou stránku
do elektronické nebo listinné podoby
Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, 1000,- Kč
rozhodnutí o změně stavby
Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování 500,- Kč
pozemků
Vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení 300,- Kč
s nejvýše 3 byty
Vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení 1000,- Kč
s více než 3 byty
Vydání stavebního povolení ke stavbě pro individuální 300,- Kč
rekreaci nebo zemědělské účelové stavby do 70 m2
Vydání stavebního povolení ke stavbě garáže nejvýše 300,- Kč
se 3 stáními
Vydání stavebního povolení ke stavbě řadových garáží
300,- Kč a 150,- Kč za každé další stání, nanejvýš
2500,- Kč
Vydání stavebního povolení ke změně stavby uvedené 300,- Kč
v řádku 14 – 18, nebo studny, ČOV, přípojky
Vydání stavebního povolení k drobným stavbám 300,- Kč
a jejich změnám
Vydání stavebního povolení k dočasným stavbám 300,- Kč
zařízení staveniště
Vydání stavebního povolení ke stavbám mimo staveb 3000,- Kč
uvedených v řádku 14 - 21
Vydání stavebního povolení k nástavbě a přístavbě 2500,- Kč
staveb uvedených v řádku 14 - 21
Vydání stavebního povolení ke stavební úpravě nebo 1000,- Kč
ke stavbě přípojek ke st. uvedených v řádku 14 - 21
Vydání povolení ke změně stavby před dokončením
300,- Kč
Vydání povolení informačního, reklamního nebo 1000,- Kč
propagačního zařízení
Vydání povolení k terénním úpravám
1000,- Kč
Vydání povolení ke změně užívání stavby
500,- Kč
Vydání povolení k odstranění stavby
100,- Kč
Zdroj: MěÚ Hradec nad Moravicí
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Příloha 6: Oblasti, které by mělo město Hradec nad Moravicí podporovat dle dotázaných obyvatel

Opravy m ís tních kom unikací
Výs tavba a opravy chodníků
Podpora s portovních a jiných zájm ových klubů pro děti
Jiné, uveďte níže:
Podpora pečovatels kých s lužeb pro zdravotně pos tižené občany, s eniory a
dom ácnos ti (flexibilní terénní pečovatelské s lužby)
Organizace a podpora kulturních akcí pro š irokou veřejnos t
Obnova a údržba veřejné zeleně
Podpora pečovatels kých s lužeb pro zdravotně pos tižené občany a pro s eniory
v rám ci Dom ů s pečovatels kou s lužbou
Inves tice do Národního dom u a KINA
Modernizace či rozš iřování m ateřs kých š kol
Podpora bydlení
Zřízení veřejných WC
Zřízení kam erového s ys tém u ve vybraných problem atických lokalitách
Modernizace základních š kol
Modernizace m ěs ts ké knihovny
Opravy a zřizování parkovacích m ís t
Podpora revitalizace m ěs ta
Inves tice do dalš í výs tavby cyklos tezek a turistických tras

Pohlaví:
Muž
Žena
89,4
88,9
84,9
83,8
79,2
81,2
76,0
81,1

18 - 24
86,8
79,8
91,4
100,0

25 - 34
88,6
81,7
75,3
95,3

Věk
35 - 44
45
89,6
84,8
85,7
65,9

- 64
90,7
87,2
76,5
81,9

65+
87,5
83,3
79,1
100,0

Total
89,1
84,3
80,2
78,4

74,9

80,8

78,9

72,5

79,0

77,5

82,8

78,0

77,5
77,2

77,8
75,8

76,1
84,5

75,5
79,2

83,1
80,5

77,9
71,0

73,2
74,9

77,7
76,5

72,7

78,8

73,2

71,5

77,9

75,1

80,7

75,9

75,6
71,7
73,9
71,8
72,6
71,8
69,5
70,6
70,9
69,3

76,0
74,9
71,8
73,7
72,5
72,4
74,3
72,9
71,8
72,2

92,9
83,3
80,1
69,5
74,3
75,9
82,2
79,3
74,7
74,4

69,2
73,2
80,6
67,0
76,9
70,0
68,2
74,4
70,8
72,6

79,3
82,3
68,4
72,1
66,2
81,7
71,0
68,4
72,7
75,1

72,5
65,4
69,8
69,9
73,5
67,0
70,0
71,5
70,9
68,5

74,5
72,7
72,3
86,7
73,0
70,5
75,2
68,9
69,3
65,7

75,8
73,3
72,9
72,8
72,5
72,1
72,0
71,8
71,4
70,8

Výs tavba a údržba hřiš ť – inves tice do s portovních areálů a víceúčelových hřiš ť

67,3

72,3

91,3

64,6

76,5

65,5

64,6

69,9

Opravy veřejného os větlení
Sys tém vzdělávacích přednáš ek a kurzů pro š irokou veřejnos t
Rozvoj a budování dalš ích naučných stezek
Veřejná doprava – dopravní obs lužnos t, vlaky a autobus y
Rozvoj Technických s lužeb
Údržba a úpravy hřbitovů
Podpora s polkového života, občans kých s družení a klubové činnos ti
Rozš íření zdravotnických s lužeb (zdravotnických pracoviš ť a ordinací
odborných lékařů)
Podpora s portovních klubů pro dos pělé
Podpora Základní um ělecké š koly
Propagace m ěs ta, např. vydání publikace o m ěs tě
Vzdělávání s eniorů (cykly kurzů)
Inves tice do m ěs ts kého koupališ tě
Zřízení Městské policie jako ochrana a prevence před přes tupky (m ěs tš tí
s trážníci)
Opravy a zřizování autobus ových zas távek

70,0
66,2
64,7
68,2
70,6
71,6
66,3

68,4
71,3
72,7
69,4
66,2
64,9
69,7

76,4
80,5
77,2
79,2
75,0
76,8
79,3

65,1
66,3
64,6
62,2
68,4
62,6
62,0

71,8
69,5
69,4
67,0
67,2
72,2
70,5

67,0
68,1
70,4
69,3
65,9
65,7
67,2

70,7
65,7
64,3
71,5
71,3
68,7
67,0

69,2
68,9
68,8
68,8
68,4
68,2
68,1

63,2

71,2

70,8

61,0

70,9

67,3

67,8

67,3

62,4
63,8
64,0
59,9
61,6

71,1
68,9
65,0
68,1
63,8

87,5
68,6
64,5
61,4
74,7

60,0
57,9
63,2
52,1
57,2

71,1
70,8
58,7
66,9
67,1

63,4
65,2
66,3
67,4
59,4

64,4
70,8
69,5
67,7
63,2

66,9
66,4
64,5
64,1
62,7

50,5

66,5

63,2

46,2

60,8

60,2

63,5

58,6

53,6

54,8

69,4

48,3

55,3

55,0

49,5

54,3

Zdroj: Hradec nad Moravicí 2013, dotazníkové šetření
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