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Roční zpráva o realizaci strategického plánu města Mikulov 
 

Roční zpráva o realizaci Strategického plánu rozvoje 
města Mikulov 2013–2026 

 

1. Základní údaje 

Nositel Strategického plánu rozvoje města 
IČ 00283347 
Název: Město Mikulov 
Adresa: Náměstí 1, 692 20 Mikulov 
Statutární zástupce: 
(jméno a příjmení, funkce) 

Rostislav Koštial, starosta 

 

Pořadové číslo zprávy: 2. 
Monitorované období: Začátek 1.1.2015 Konec 31.12.2016 
Datum vypracování zprávy: 5.1.2016 - 16.1.2017 
Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení, funkce: Ing. Jana Škrobianová, vedoucí odboru rozvoje a ŽP 
Telefonní číslo/mobil/Fax: 519 444 612 
E-mail: skrobianova@mikulov.cz 

 

2. Věcná část zprávy 

A. Popis realizace strategického plánu za monitorované období a zhodnocení dosavadní 
realizace strategického plánu za monitorované období   

Realizace strategického plánu probíhá v monitorovaném období dle schváleného rozpočtu 
města na daného období. Během roku se samozřejmě můžou vyskytnout také další aktivity, 
které souvisí se strategickým plánem. Strategický plán se realizuje od roku 2013, kdy byl 
schválen. V každé prioritní ose je aktivita, která se skoro každoročně realizuje. Jsou to hlavně 
aktivity průběžně plněné, opakující se každý rok. Realizací strategického plánu se zabývají 
pracovníci daného odboru, pod který aktivity spadají. V tomto vyhodnocení je monitorované 
období za rok 2015 a rok 2016. 
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B. Další informace o realizaci strategického plánu za monitorované období   

(Informace o publicitě, řízení a další relevantní informace) 

Strategický plán byl v monitorovaném období doplněn, jeho aktualizovaná doplněná verze                  
je přístupná na webových stránkách města Mikulov  
http://www.mikulov.cz/digitalAssets/350935_SPRM_-_Mikulov_2013_-_2026.pdf 
 

 

C. Problémy při realizaci strategického plánu za monitorované období  

Popis problémů spojených s realizací, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: 

V každé prioritní oblasti a každém monitorovaném období mohou nastat problémy.  Můžou 
to být problémy např. s přípravou projektů nebo se samotnou realizací. Problémy mohou být 
finanční (finančně náročné projekty nemusí být podporovány dotací), ve složitosti 
zadávacího řízení nebo dle aktivity problémy např. s vyhledáním vhodných objektů                          
a prostor, neochota spolupráce občanů nebo soukromých subjektů apod.  

Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů: 

Problémy finanční se město snaží řešit vyhledáváním příslušných dotačních titulů, které by 
mohly přispět ke zrealizování vytýčených aktivit. Problémy ve složitosti např. zadávacího 
řízení město řeší poradenskou službou - odborníky na veřejné zakázky.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Plnění opatření a aktivit strategického plánu za monitorované období 

http://www.mikulov.cz/digitalAssets/350935_SPRM_-_Mikulov_2013_-_2026.pdf
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Prioritní osa  
Aktivity naplňující 
opatření 

Plnění 
(v 
přípravě/realizová
no/ 
ukončeno) 

 
Stručný popis 

 
Výstup 

 
Náklady (rozpočet 
města/dotace%/poskytovat
el) 

 
Opatření 

PO1 Doprava a technická 
infrastruktura 

 1.1.1 Správa chodníků Realizováno 
 
 
 

Na základě vyhodnocení 
pasportu chodníků byl 
zpracován plán údržby 
chodníků na rok 2015 a rok 
2016 

1 Plán údržby 
chodníků 
 
 
 

 

1.1 Bezpečná pěší doprava 
 

Realizováno Plán zimní údržby je 
aktualizován na stávající 
stav místních komunikací 

1 plán zimní údržby  

1.1.2  Vybudování 
nových chodníků 

Realizováno Vybudování nových 
chodníků 
Pod Hájkem (doplnění) 

1 nový chodník  Rozpočet města 
167 733Kč 

 1.1.3 Bezpečné a 
bezbariérové 
přechody pro chodce 

Realizováno  Dopravní značení přechodů 
(vodorovné a svislé značení) 
bylo v průběhu roku 
udržováno 
v provozuschopném stavu  
 

Bezpečné přechody  Rozpočet města 150 tis. Kč 
(celková částka na údržbu 
dopravního značení) 

   na silnici I/52 
 
 

 3 přechody  Rozpočet ŘSD 

   realizováno Bylo provedeno  osvětlení 
přechodů na ulici 22. dubna 

3 přechody   V rámci bezbariérové trasy 

  realizováno Byla realizována bezbariérová 
trasa na ulici 22.dubna 

 Bezbariérová trasa  Dotace SFDI 85 % 
z celkových způsobilých 
výdajů = 3 946 tis. Kč 
Rozpočet města  705 tis. Kč 
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V přípravě  Vybudování ostrůvku na 
křižovatce ul. Česká, Pavlovská 

   (konflikt s revitalizací 
Náměstí) 

1.2  Tranzitní doprava a 
obchvat města 

1.2.1 Dostavba R 52 V přípravě Zahájeny práce na projektu 
„Obchvat města Mikulov“ jako 
součásti budoucí R 52 

  

1.3  Rekonstrukce 
stávajících a vybudování 
nových komunikací a 
parkovišť 

1.3.2 Budování 
nových parkovišť 
 
 
 
 

 V přípravě Jsou vytipovány lokality k 
vybudování nových 
parkovišť, vč. parkovacího 
domu.  
 

  Podklad pro nový územní 
plán 

 Ukončeno Vybudování parkovacích ploch 
v prostoru Mariánský Mlýn 

20 parkovacích míst  Rozpočet města 14 396Kč 

 1.3.3 Oprava místních 
komunikací a 
budování nových 

 Ukončeno  Byla provedena průběžná 
oprava místních komunikací 

 Oprava výtluků a 
kanalizačních vpustí 

 Rozpočet města 504 830 
Kč 
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Ukončeno  Výměna povrchu chodníků na 
ulicích  
Bezručova 
 Česká   
Amfiteátr 
Purkyňova 
Republikánské obrany  
Kozí Hrádek 
Školní 
Wolkerova 
Růžová 
Havlíčkova 
Erbenova (opěrná zeď) 
Bezručova (propojení 
Dukelská)  
Brněnská (zastávka) 
Mlýnská 
Bardějovská 
Rep.Obrany 

 Obnova funkčnosti 
povrchu 
 

  Rozpočet města 
 
703 513Kč 
58 378Kč 
18 797Kč 
88 130Kč 
64 982Kč 
77 871Kč 
5 857Kč 
318 167Kč 
1614 322Kč 
64 075Kč 
139 996Kč 
 
25 918Kč 
197 349Kč 
113 968Kč 
76 567kč 
26 165Kč 

1.4 Řešení negativních vlivů 
dopravy 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1 Doprava ve 
městě 
 
 
 

Realizováno 
průběžně 

Pravidelná aktualizace a 
obnova dopravního značení 
 
pravidelná očista komunikací 
ve městě je zajištěna  

  Rozpočet města 300 000,- Kč 
 
 
 

Realizováno  Byla zpracována Studie řešení 
dopravy v Mikulově, fáze 1 

 Studie 106 480Kč 

1.4.2 Bezpečnost 
dopravy ve městě 

Realizováno  
průběžně 
 
Realizováno 
 

Běžným výkonem služby MP 
Mikulov 
 
Pořízen 1 stacionární měřič 
rychlosti se třemi stanovišti(ul. 
22.dubna,  Bezručova, 

11 717 přestupků 
 
 
1 měřič + 3 stanoviště 
 

Město Mikulov 
 
 
Rozpočet města: 1 300 tis. Kč 
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Gagarinova 

 1.5 Řešení dostatečné 
dopravní obslužnosti 
 

1.5.1 Veřejná 
hromadná doprava  
 

 Průběžně Městská doprava zajištěna 
v rámci linky 585 v rámci IDS 
JmK 

  Rozpočet města 1 275 883,- 
Kč 

1.6 Rekonstrukce stávajících 
a vybudování nových 
inženýrských sítí; mobiliář 
města 

1.6.1 Inženýrské sítě 
 
 
 
 

Trvá průběžně 
s provozovateli sítí 
 
V přípravě 
 
 
 

Posouzení stavu vodovodní a 
kanalizační sítě 
 
Vybudování chybějící sítě 
v okrajových částech města – 
ul. Valtická 

 
 
 
Územní rozhodnutí 
 

 
 
 
Rozpočet na kanalizaci: 
14 816 tis. Kč 
Rozpočet na vodovod: 
3 300 tis. Kč 

1.6.2 Mobiliář města Realizováno 
průběžně 

Obnova městského mobiliáře 
 

18 ks laviček  
10 ks odpadových 
košů na psí 
exkrementy 

rozpočet města: 74  tis. Kč 
rozpočet města: 14 tis. Kč 

PO2 Kultura, sport a 
volný čas 

2.1.1 Využití bývalé 
budovy DDM 

Realizováno V budově našlo zázemí 13 
neziskových organizací.  Byl 
opraven plášť budovy, 
vyměněny okna a dveře, 
rekonstrukce střechy. 
Postupně jsou rekonstruovány 
části vodovodního a 
kanalizačního řádu, 
elektroinstalace. 
 

Zázemí pro 13 
neziskových 
organizací, prostor 
k pronájmu na akce 

Provozní náklady včetně 
drobných oprav cca 460 tis. 
Kč 
Oprava pláště, výměna oken 
a dveří, střecha 7066 tis. Kč 
Opravy stropů, kanalizace, 
vodovodního řádu cca 600 
tis. 

2.1 Vytvoření zázemí pro 
kulturu a volnočasové 
aktivity 
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2.1.2  Vytvoření 
nového kulturního 
zařízení 

Ukončeno 
 
 
V přípravě 

Amfiteátr –  Oprava hlediště a 
technického zázemí amfiteátru 

Plánované využití objektu 
„Národní dům“ 

 Rozpočet města: 18 395 tis. 
Kč 

2.2 Zkvalitnění (případně 
rozšíření) kulturních a 
volnočasových aktivit 
 

2.2.2. Vybudování 
nových a rekonstrukce 
stávajících sportovišť 
 
 

Realizováno 
 
 
 
Realizováno 
 

Instalace mobiliáře a herních 
prvků, výsadba zeleně DH 
Bardějovská 
 
Instalace Discgolfového hřiště 
na amfiteátru 
 
Běžná údržba, opravy a 
výměny mobiliáře a nových 
herních prvků na všech 
dětských hřištích 
 
Opravy skateparku 
 

1 dětské hřiště 
 
 
1 hřiště 
 
 
 
 
6 ks 

Rozpočet města: 
300 tis. Kč 
 
230 tis. Kč 
 
 
 
 
100 tis. Kč 
 
 
 
25 tis. Kč 

2.2.3. Rozšířit nabídku 
kulturních, 
volnočasových a 
sportovních akcí  

Částečně 
realizováno 

Podporování ZŠ, MŠ ZUŠ - 
Zapojení těchto subjektů do 
akcí pořádaných městem 
Mikulov – Slavnosti města, 
Vinobraní, Vánoce pod radnici 

  

2.2.4 Zlepšení 
spolupráce organizací 
v oblasti kultury, 
sportu a 
volnočasových aktivit 

Průběžně Podpora spolupráce – 
metodická pomoc 
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2.2.5 Podpora aktivit 
v oblasti kultury, sport 
a volnočasových 
aktivit 

Průběžně Poskytování dotací na kulturní 
akce, provoz   
 
 

 1.000 kultura, 1.100 sport, 
484 tis. individuální dotace 

 
 
 
 
 

2.2.6 Divadlo Mikulov V přípravě Podpora divadelních akcí -  
zajišťuje Mikulovská rozvojová 

   
 
 
 

2.3. Rozšířit spolupráci 
s jednotlivými subjekty 
mikroregionu Mikulovsko 

2.3.3 Nové formy 
využití sportovní haly 

Ukončeno Kompletní rekonstrukce 
osvětlení,  nové sporty dojo,  
fittnes, lezecká stěna, stolní 
tenis, pořádní turnajů 

 Rozpočet města 3270 tis. Kč 

2.4 Trvalá podpora  
(i finanční) obnovy a údržby 
památkových objektů 
 

2.4.1 Systematicky se 
věnovat obnově a 
údržbě památek 
 

Ukončeno Vyhotoveny repliky křížů, 
zhotoven chybějící mramorový 
kříž, v roce 2016 byly zahájeny 
práce pro vyhotovení 
Brabantova kříže 

5 + 1 ks v 2015, 1 ks 
v 2016/2017 

Rok 2015 – 110 000 Kč 
2016/2017 – 57 596 Kč 

- hrazeno z rozpočtu 
města 

2.4.2 Trvalá podpora 
památkových objektů 
 
 

Ukončeno Kanovnický dům – v rámci 
podpory  MPR 
 
 
 
Oprava objektu dvorního 
traktu Husova 20 – statické 
zajištění 
 
 
Sgrafitový dům – v rámci  
obnovy MPR 
 

 Celkové náklady: 3 671 tis.Kč 
Rozpočet města: 3 271 tis.Kč 
Dotace z Ministerstva 
kultury: 400 tis. Kč 
 
Celkové náklady: 1 302 tis. 
Kč 
Dotace JMK: 165 tis. Kč 
Rozpočet města: 1 167 tis. Kč 
 
Celkové náklady: 2 117 tis.Kč 
Dotace MK. 400 tis. Kč 

2.5 Kultura a duševní 
dědictví 

2.5.2 Podpora 
multikulturní dispozice 

Realizováno 
průběžně 

Národy Podyjí, Dny židovské 
kultury, Májové galantní 
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města 
 

slavnosti piva, vína, 
zpěvu a jídla, Vydáno v 
Mikulově – vernisáž 
výstavy, Židovské rodinné 
obřady, Přehlídka dětských 
cimbálových muzik, Concentus 
Moravia, Procházka po 
židovském městě 

 
PO3 Ekonomika města 
 

3.1.1 Zachování 
opakovaných příjmů 
z nemovitého majetku 
 

Realizováno 
průběžně 
 
 

Oprava bytů a prostor 
k podnikání  
Oprava části vnitřní 
elektroinstalace Zámecká 7 
Oprava střechy dvorní trakt 
Pavlovská 12 
Oprava podlah b.j. Vídeňská 
35 
Celková oprava b.j Valtická 3,  
Výměna střešních oken 
Vídeňská 2 
Výměna balkonové sestavy 
Kapucínská 15, Vídeňská 2c 
Oprava volného bytu Brněnská 
6 
Oprava v.j. Náměstí 14 
vodotop a stavební práce 
Oprava vodoinstal. Náměstí 21 
volný byt. 
Rek. plynofikace Kapucínská 7 
b.j. 
Oprava volného bytu Náměstí 

Příjem z nájmu byty 
30 862 tis. Kč 
Příjem z nájmu nebyty 
13 890 tis. Kč 
 
 

 
 
 
  

3.1 Efektivní hospodaření 
s majetkem a finančními 
prostředky města 
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21 
Oprava volného bytu Náměstí 
20 
Výměna kotle Nová 13 
Oprava střechy Svobody 23 
dvorní trakt 
Částečná oprava střechy 
A.Muchy 11 
Výměna plyn.kotle Náměstí 8 
Oprava výlohy Brněnská 2 
Oprava střechy Husova 40 
Zateplení Kostelní 4 
Oprava volného bytu 
Kapucínská 17 
Oprava b.j. Husova 20 
Oprava fasády Husova 40 
Výměna střešních oken 
Vídeňská 2a,c; Pod Strání 4, 
Nádražní 9 
Výměna plynových kotlů 
Náměstí 20 
Výměna plynových kotlů 
Náměstí 27 a Zámecká 7 
Rekonstrukce koupelny 
Zámecká 5 
Oprava b.j. Náměstí 27 
Oprava oken, výroba montáž 
Náměstí 17 
Vybudování nového sběrného 
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místa Lázeňské nám. 
Výměna plyn. Kotle Náměstí 
27 
Oprava fasády Vídeňská 15 
dvorní část 
Výroba a montáž oken 
A.Muchy 11 
Oprava volného bytu Vídeňská 
15 
Oprava bytu Vídeňská 17 
Oprava bytu Nová 13 
Rekonstrukce bytového jádra 
Hraničářů 3 
Výměna plyn. Kotle Náměstí 
13 
Oprava nebytového prostoru 
Brněnská 1 
Výměna plyn.kotlů Vinařská 6 
Oprava střechy Vídeňská 15 
Montáž a výroba oken Kostelní 
2 
Výměna plyn.kotle Husova 40 
Výměna plyn. Kotle A.Muchy 3 
Výměna balkonové sestavy 
kpt.Jaroše  8 
Výměna střešních oken 
kpt.Jaroše 8 
Oprava volného bytu Husova 
20 
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Oprava střechy Vídeňská 12 
dvorní část. 
Výměna plyn. Kotrlů Vinařská 
6 
Havarijní oprava vyhořelého 
rozvaděče Zámecká 5 
Oprava ploché střechy 
Vídeňská 12 
Rekonstrukce bytové jednotky 
Husova 20  
Oprava venkovních omítek 
nám. Svobody 5,7,9 
Oprava rozvodu vody a 
kanalizace v objektu Náměstí 
23 
Oprava elektroinstalace v NP 
kadeřnictví Dibo 
Havarijní oprava stropu v b.j. 
Vídeňská  
Oprava oken Náměstí 19 
Oprava anglických dvorků 
Náměstí 23 
Oprava prostor TIC Náměstí 1 
Oprava nebytových prostor 
Kostelní Náměstí 4  
Oprava NP Brněnská 4, 
příprava pro nový pronájem 
Oprava oken a dveří na DPS 
Mikulov, havarijní stav  



Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026                                                   strana 13 

 

Rekonstrukce bytové jednotky 
Nová 15 
Nový rozvod vody a kanalizace 
bytového domu N8městí 23 
Oprava NP prostor Svobody 7 
Rekonstrukce vnitřní 
elektroinstalace v NP Galerie 
Náměstí 27 
Oprava štítové stěny Vídeňská 
15 
Oprava nebytových prostor 
Kostelní nám. 4 
Rekonstrukce bytové jednotky 
Kostelní 2 
výměna oken Vídeňská 12 
dvorní část, oprava špalet a 
parapetů 
Oprava střechy Náměstí 
24+23, včetně dvorní části 
Rekonstrukce kotelny Vinařská 
6 
Oprava volného bytu 
Kapucínská 7, přízemí 
Oprava elektroinstalace NP ÚP 
Rep. Obrany 1 
Rekonstrukce plynové kotelny 
Růžová 1, výměna plynového 
kotle 
Oprava dvorní části A-.Muchy 
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3 
Oprava společných prostor 
Kostelní 2 
Oprava suterénních prostor 
Nová 11 +13+15 
Oprava kašny a jezírka na 
Lormově nám. 
Rekonstrukce bytové jednotky 
Nová 11 volný byt 
Oprava fasády Vídeňská 17 
Oprava fasády koupaliště 
Riviéra 
Oprava fasády Brněnská 4 
Výměna dveří a výloh Náměstí 
20, 23, 10, 19 
Oprava elektroinstalace a 
příprava pro tržnici A.Muchy 2 
Oprava střechy Růžová 1 
Rekonstrukce plynové kotelny 
S.Živného 8 
Oprava nebytových prostor 
Nádražní 9 
Zajištění úpravy a údržby 
ploch Bažantnice, zemní 
práce, sečení 
Oprava zdi a příprava plochy a 
zázemí pro tržnici A.Muchy 2 
Oprava stropu skauti 
Vrchlického  
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Rekonstrukce bytové jednotky 
Husova 4 
oprava výměnou okna 
lahůdky, oprava topení 
Náměstí 21 
rekonstrukce bytové jednotky 
Kostelní 4 
rekonstrukce plynové kotelny 
Vinařská 6 
rekonstrukce bytové jednotky 
Nová 15 
oprava volného bytu 
Kapucínská 17 včetně osazení 
odvlhčování zdiva 
oprava střechy Náměstí 23 
oprava střechy Náměstí 24 
oprava elektroinstalace volný 
byt Kostelní nám.4 
zateplení fasády b.j. Svobody 
23 dvorní část 
výměna plynových kotlů 
Vinařská 6 
výměna plyn.kotle Brněnská 2 
Rekonstrukce b.j. Nová 15 
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3.1.2 Snížit náklady na 
energii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukončeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V přípravě 
 
 
Realizováno 

Zateplení ZŠ Valtická 
 
 
ZŠ Hraničářů 
 
 
 
 
Centrum volného času 
 
Rekonstrukce veřejného 
osvětlení na LED 
 
Výměna PC -  postupná 
náhrada za virtuální desktop 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pasport VO, Generel, 
Standardizace VO 
 
 
10 ks 
 

Rozpočet: 7 920 tis.Kč 
Dotace z FS: 5 135 tis. Kč 
dotace SFŽP: 320 tis. Kč 
 
Rozpočet:14 526 tis. Kč 
dotace z ERDF 10 381 tis. Kč 
dotace z SFŽP 610 tis. Kč 
 
Rozpočet města: 7 066 tis. Kč 
 
Rozpočet města: 380 tis. Kč 
 
 
Rozpočet města „tenký list“ 
109 tis. Kč 
správa virtuálního prostředí 
232 tis. Kč 

     
3.1.3  Nastavení 
standardů veřejné 
kontroly ve 
společnostech  
vlastněných městem 

Realizováno 
částečně 
 
 
 
 

Pravidelná kontrola zřízených 
PO  - veřejnosprávní kontrola 
na místě a kontrola 
hospodaření obchodních 
společností  
 

 
 
 
 
 

 

3.1.4 Získat odborníky 
na finanční a dotační 
záležitosti 
 

Průběžně 
realizováno 

Spolupráce s odborníky na 
veřejné zakázky a 
problematika DPH 

školení s odborníky 
 

 

 3.2 poskytování informací o 
dotačních možnostech 

 3.2.1 Webový portál 
se zaměřením na 
dotace 
 

V přípravě    
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 3.3. Rozšíření 
podnikatelských aktivit 

3.3.1 Vybudovat a 
podporovat farmářské 
trhy 

Ukončeno Zřízení farmářských trhů ve 
městě -  
Vybudování místa pro 
stánkový prodej a přemístění 
stánků 
 

5 stánků Rozpočet města: 613 tis. Kč 

3.3.6 Investice do 
chodníků a osvětlení 

Průběžně 
realizováno 
 

Opravy VO 
 
Nové VO ul. Bardějovská 
 
Nové VO Lázeňské náměstí 
 
Opravy chodníků viz 1.1.2 

 
 
4 ks lamp 
 
5 ks lamp 

Rozpočet města: 806 tis. Kč 
 
Rozpočet města: 21 tis. Kč 
 
 

 3.3.7 Udržovat  
aktuální pasport domů 
a bytů ve vlastnictví 
města  

Průběžně 
realizováno 
 

Proběhla fyzická kontrola 
všech bytů a společných 
prostor 

  

3.3.8  Zpracovat 
pasport  místních 
komunikací, chodníků  
a veřejné zeleně, VO 

Realizováno 
 
 

Pořízení datových sad pro 
podporu správy majetku 
 
 

1 pasport veřej. 
osvětlení 
Pasport místních 
komunikací a chodníků 
se pravidelně 
aktualizuje 

Rozpočet města: 167 tis. Kč  

3.4 Podpora mezisezónních 
aktivit 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 Agroturistika 
 
 

Realizováno 
 
 

Probíhá pořízení nového 
územního plánu 

  

3.4.2 Kulturní akce 
mimo sezónu 

Průběžně 
realizování 
 
 
 
 

Koncert ke svátku sv. Václava 
Fotoateliér 
Svatomartinský Mikulov 
Advent 
Silvestr 
Festival sýrů 
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3.5 Prevence majetkové 
kriminality a ochrany 
majetku 

3.5.1 Cílenější práce 
městské policie 

Realizováno Rozšiřování bodů kamerového 
systému  
 
Projekt pro seniory, 
bezpečnost seniorů– pult 
centrální ochrany 

 Rozpočet města, dotace MV 
celkem 700 tis. Kč 

3.6 Zvýšení transparentnosti 
a efektivity činnosti orgánů 
města 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1  Snižování 
administrativní 
náročnosti činnosti 
orgánů města 
 

V přípravě Zahrnuto do projektu – Výzva 
č. 33 (PUMA) 
Elektronizace materiálů pro 
jednání orgánů města 
Komplexní elektronizace 
všech procesů souvisejících 
s přípravou a schvalováním 
materiálů, vytváření materiálů 
s právním účinkem díky 
elektronickému podpisu 

SW pro Elektronizaci 
materiálů k jednání 
RM a ZM 
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3.6.2 Zlepšení 
komunikace a 
prohlubování důvěry 
mezi orgány a občany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V přípravě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transparentní rozpočet města 
Rozklikávací rozpočet -  
přehled o výdajích a příjmech 
města 
Transparentní hlasovací 
zařízení 
Prezentace průběhu a 
výsledků zasedání ZM, 
prezentace výsledků zasedání 
ZM na webových stránkách 
města, řízení diskuze 
systémem přihlašování a 
přidělování slov, jmenovité 
hlasování 
Registr smluv a SW pro 
anonymizaci 
Komplexní proces zveřejnění 
smluv 

Rozklikávací rozpočet  
Konferenční a 
hlasovací zařízení, 25 
hlasovacích zařízení, 8 
konf. jednot., 7 LCD 
monitorů 
SW pro registraci 
smluv a SW pro 
anonymizaci 

 

V přípravě Aktualizovat, případně 
dopracovat postup (návod) při 
řešení životních situací v 
působnosti orgánů města a 
zpřístupnit materiál na webu 
města 2016 -2017  
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3.6.3 Prohlubování 
odbornosti a získání 
dovednosti úředníků a 
ostatních 
zaměstnanců města, 
zlepšování pracovních 
podmínek 
 
 

V přípravě zpracovat plán vzdělávání 
zaměstnanců zařazených do 
městského úřadu pro 
následující tříleté období k 
prohlubování jejich 
odbornosti, dovedností 
administrativních, vč. IT 
dovedností a jeho realizace 
 

  

V přípravě 
 
 
 

nastavení jednotné úrovně 
„vizuálu“ dokumentů 
městského  
úřadu 

  

Ukončeno  Vybavení nových spisoven Regály ve spisovnách   Rozpočet města: 238 tis. Kč 

3.7 Zvýšení kybernetické 
bezpečnosti a modernizace 
IT infrastruktury 
 
 
 
 
 

3.7.1 nasazení SW a 
HW pro monitoring 
provozu v síti 
k zajištění vyšší 
kybernetické 
bezpečnosti 

Realizováno Migrace severů do nové síťové 
infrastruktury, doplnění 
nových diskových polí pro 
zálohování, aktualizace 
firewallu, SW duosecurity pro 
dvoufázovou autentikaci , 
 

  Migrace serverů 2015 75 tis. 
Kč 
Doplnění diskových polí 2016 
108 tis. Kč, Firewall 15 tis. Kč 

 PO4 Cestovní ruch 
 

 4.1.2 Údržba a 
obnova krajiny 
 
 

V přípravě 
 
 

Mikulov, Portz Isel – obnova 
komponované krajiny 
 
Viz. 4.2.1, 4.2.2 

Oprava kulturní 
památky, navazující 
cyklostezky 

Celkové náklady 20 mil. Kč 

 

4.1 Kultivace kulturního a 
přírodního bohatství 
 
 
 
 

4.1.3 Vytvořit centrum 
současného 
výtvarného změní 
 
 
 

V přípravě 
 
 
 
 

Vybraná studie na vybudování 
knihovny a expozici 
současného výtvarného umění 
v budově bývalé hasičské 
zbrojnice 
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 4.1.4 Využití 
kulturních památek 
 
 

 Ukončeno 
  

V rámci projektu Obnova a 
využití kulturně-historické 
krajiny v lokalitě Svatý 
kopeček –  Kaple Sv. 
Šebestiána, zvonice – 
opraveno, zpřístupněno.  
Fungující expozice ve 
zvonici. 

 2 ks opravených 
nemovitých 
kulturních památek 

Celkové náklady: 7 893 tis. 
Kč 
dotace z ROP JV: 6 402 tis. 
Kč 

4.1.5 Konání kvalitních 
kulturních akcí 

 Ukončeno Otevírání turistické sezony / 
Velikonoční Mikulov 
Mikulov baví Galantu 
Mikulovská přehlídka vín 
Setkání souborů pod 
Taneční horou 
Slavnosti města Mikulova 
Mikulov baví Šumperk 
Den dětí 
Partnerská města baví 
Mikulov 
Mikulovské hudební a 
divadelní léto 
Festival barokního divadlo 
  

  

4.2  Rozvoj a zkvalitňování 
turistické infrastruktury 
 
 
 

4.2.2 Vznik a údržba 
stávajících naučných 
stezek 

Probíhá průběžně 
 
 
 
V přípravě 
 
 

NS Novokřtěnci a Svatý 
kopeček  
– údržba – nové lavičky, nátěry 
 
  Portz Insel  viz 4.2.1 
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4.2.1 Oprava a údržba 
cyklostezek vč. jejich 
značení; vznik nových 
cyklostezek 
 
 
 
 

V přípravě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukončeno 

Portz Insel  - V rámci 
projektu vznikne chybějící 
prodloužení cyklostezky ze 
signálky ve směru od 
Mikulova přes katastr 
Sedlec do Rakouska a stezka 
tak plynule naváže na 
rakouskou trasu č. 8, 
vznikne okruh při hranicích. 
 
Údržba cyklostezky  

Okruh cyklostezek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkové náklady:  100 144 Kč 
Dotace z JMK: 70 tis. Kč 

 4.4 Efektivní marketing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.4.3 Stanovení 
cílových skupin a 
marketingové cílení na 
tyto skupiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V přípravě 
 
 
 
 
 
 
 
 Realizováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikulov – Land um Laa – 
společná cyklomapa 
 Vytvoření map se 
zmapováním oblasti česko – 
rakouského příhraničí ve 
směru Mikulov – Laa and der 
Thaya 
 
Kampaně na internetu – 
google včetně zaměření na 
zahraničního zákazníka  –  
realizace, sledování, průběžné 
vyhodnocování účinnosti,   
 
Propagace v regionu – pomocí 
interaktivních panelů Daruma 
Břeclav, Znojmo, Mikulov 
 
Aktualizace a úpravy 
webových stránek  - vytváření 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Celkové náklady: 600 tis. Kč 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpočet města: 1 000 tis.Kč 
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nových podsekcí, aktualizace, 
vytváření  nových  virtuálních 
prohlídek 
 
Realizace tiskoviny Mikulovské 
léto – v trojjazyčné mutaci, 
náklad 15 tis. ks  
 
Image katalog Mikulov, 
mutace: AJ, NJ, ČJ zvlášt,  
 
Pořízení 3 sad fotografií  
Mikulov s vypořádanými 
autorskými právy pro 
neomezené užití  
Průvodce městem Mikulov, 
mutace ČJ, NJ, AJ, PL zvlášť,  
 
Tvorba grafického manuálu 
pro tiskoviny a propagaci 
 
Tisková konference v rámci 
REGIONTOUR, Brno  
 
Účast na veletrzích: 
FERIENMESSE, Vídeň, 
Rakousko 
SLOVAKIATOUR Bratislava  
HOLIDAY WORLD, Praha  
DOVOLENÁ A REGION, 
Ostrava, Hradec Králové  
Veletrh Trenčín, Slovensko - 
pod CCRJM 

 

 

 

 

náklad 15 tis. ks 

 

celkem 20 tis. ks 
náklad 
celkový náklad 75 tis. 
ks 
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4.5 Rozvoj kvality služeb 
v oblasti cestovního ruchu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.4 Kulturní památky 
vhodným způsobem 
využít k podpoře 
dalšího rozvoje 
cestovního ruchu 

Dokončeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokončeno 

Celoroční návštěvy 
významných turistických a 
památkových objektů a TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaple Sv. Šebestiána, 
zvonice – opraveno, 
zpřístupněno.  
Fungující expozice ve 
zvonici. 

Zámek  - 99 505 
Synagoga – 19 486 
Dietrichst.hrobka – 
 50 070 
Expozice historie 
kostela sv. Václava a 
kostnice – 8050 
Židovský hřbitov – 
 19 511 
Jeskyně Turold –  
72 085 
TIC – 279 635 
Pěchotní srub – 3 170 

 

PO5 Urbanismus a bydlení  5.1.3 Podpora 
vlastníků nemovitostí 
(památky) při jejich 
obnově 

Realizováno 
průběžně 

Poskytnutí dotací na obnovu 
památkových objektů 
Husova 17 (město 150 tis. Kč) 
– statické zajištění 
Koněvova 36 ( 23tis. Kč) – 
restaurátorský průzkum 
fasády 
Husova 23 (47 tis. Kč) – 
výměna oken 
Al.Muchy 13 (150 tis. Kč) – 
obnova fasády, oken a dveří 
Židovský hřbitov (55 tis. Kč) – 

 9 dotací z města Celkem: 4 163 tis. Kč 
Rozpočet města: 897 tis. Kč;  
Vlastníci objektů: 3 266 tis. 
Kč 

5.1 Podpora rozvoje 
výstavby v souladu 
s urbanistickými a 
přírodními hodnotami 
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oprava ohradní zdi 
Vídeňská 4 (37 tis. Kč) – 
oprava dvorní fasády 
Židovský hřbitov (165 tis. Kč) – 
oprava střechy obřadní síně 
Vídeňská 4 (120 tis. Kč) – 
výměna výplní otvorů 
Husova 23 (150 tis. Kč) – 
statické zajištění 

5.1.4 Regulační plán 
MPR, ochranné pásmo 
MPR a zastavitelných 
ploch 

V přípravě Regulační plán MPR  Předpokládané výdaje 2 000 
tis. Kč, dotace IROP 

5.1.7 Nový územní 
plán 
 

Realizováno Nový územní plán 1 ks Celkové náklady: 1 160 tis. 
Kč 
Dotace IROP: 90% 

5.2 Podpora a rozvoj 
veřejných prostor 

5.2.2 Revitalizace 
prostor Náměstí a 
Kostelního nám. 
 

V přípravě Architektonický návrh na 
obnovu centra města a jeho 
přilehlých ploch 

4 návrhy Rozpočet města: 260 tis. Kč 
 

5.2.3 
5.2.4 Svoz a třídění 
odpadu 

Průběžně 
realizováno 
 

Inteligentní systém nakládání 
s odpady (ISNO ) 
 

Příjem z využívání 
odpadů: 2 849 tis. Kč 

Přímé náklady na odpadové 
hospodářství: 14 079 tis. Kč 

5.2.6 Vytvoření plánu 
péče veřejné zeleně 

Ukončeno Vypracován návrh „Plán péče 
o plochy veřejné zeleně Města 
Mikulov“ v návaznosti na 
revitalizaci zeleně 

1 ks 
 
 

Rozpočet města: 267 tis. Kč 

5.3 Péče o krajinu  5.3.2 Realizace 
společných zařízení 
pozemkové úpravy 

Ukončeno 
 
 
 

Městu předána polní cesta 
v lokalitě „Pod svatým 
kopečkem“ 
 

 Státní rozpočet – Státní poz. 
úřad - hodnota 4 798 tis. Kč 
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Ukončeno Polní cesta „Panská alej“ Státní rozpočet Státní 
poz.úřad – hodnota 18 063,- 
Kč 

 
 
 
 
 

5.3.3  Revitalizace 
krajiny – krajina 
našich předků 

V přípravě 
 
 

 Vytvoření vodní plochy v okolí 
opraveného historického 
mostu Insel 

Vodní plocha - rybník Celkové náklady: 20 000 tis. 
Kč  
Dotace OPŽP 

PO6 Občanská 
vybavenost 

 6.1.1 Podpora 
mikulovského 
gymnázia a středního 
školství 

Realizováno 
 

Podpora  projektů studentů – 
stáže 

 
 

Rozpočet města 20 tis. Kč 
 

6.1 Zachování  stávající sítě 
MŠ, ZŠ a SŠ s podporou 
dalšího rozvoje (školství) 
 

6.1.2 Zachování 
stávající sítě MŠ, ZŠ 

V přípravě 
 
 

Nástavba MŠ Habánská  
 
 
Rozšíření odborných učeben u 
ZŠ Valtická – pracoviště 
Pavlovská – příprava 
 
 
 
Rekonstrukce kanalizace ZŠ 
Valtická 

Nárůst kapacity o 1 
třídu 
 
Vybudování  2 
odborných učeben 
v budově na ul. 
Pavlovská včetně 
vybavení 
 
 
 

172 tis. Kč rozpočet města – 
příprava projektu 
 
Celkové náklady:23 000 tis. 
Kč 
Dotace IROP 
 
 
 
Rozpočet města: 5 000 tis.Kč 
– 3 etapy 

6.1.3 Spolupráce 
s Městskou policií – 
dohled před školami 
v době příchodu a 
odchodu dětí 

Realizováno  
 
 

  

6.2 Podpora a zachování 
sociálních služeb 
 
 

6.2.1 Mikulov – město 
bez bariér  
 
 

 Realizováno 
 
 

 Viz 1.1.3 
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6.2.2 Zachování 
stávajících sociálních 
služeb a jejich rozvoj 

Realizováno Všechny sociální služby, které 
poskytuje organizace G-
centrum Mikulov: domov pro 
seniory, pečovatelská služba, 
odlehčovací služba poskytují 
registrované sociální služby. 

1 nové lůžko v domově 
pro seniory (celkem 
41) přebudování 
z bytu v  DPS;  85 
aktuálních smluv 
pečovatelské služby 

 

 6.2.4  Spolupráce NNO 
– spolupráce mezi 
organizacemi 
 

Průběžně 
realizováno 

Byla schválena dotace 
Biliculum, z.ú. ve výši nájmu 
pronajatých prostor tj. 
538.115,-Kč 
Charita – domov sv. Agáty 
dotace ve výši 56.064,-Kč 
Charita – azylový dům 8.185,-
Kč 
Charita- nízkoprahové denní 
centrum 7.155,-Kč 
Charita – kontaktní centrum 
28.148,-Kč 

  dotace Biliculum, z.ú. 
538.115,-Kč 
dotace – Charita Břeclav  
celkem – 99.552,-Kč  
 

6.2.5 Účinná opatření 
na protidrogovou 
prevenci 
 

Ukončeno „Vědět znamená žít“ – projekt 
pro žáky ZŠ 

 Celkový rozpočet: 200 tis. kč 
Dotace JMK: 100 tis. 
 

6.2.6 Vybudování 
sociálního bydlení 
 

V přípravě Vybudování 8 bytových 
jednotek v domě Venušina 31 

8 bytových jednotek Rozpočet: 9 308 tis. Kč 
Dotace IROP 90% 

6.3 Vybudování střediska 
volného času pro všechny 
věkové skupiny obyvatel 
(volnočasové aktivity) 

6.3.1 Vytvoření 
střediska 
volnočasových aktivit 
 
 

Dokončeno 
 
 
 
 
 
 
 

Budova bývalého DDM  na 
ulici Vrchlického byla  
zrekonstruována a předána do 
užívání neziskovým 
organizacím všech věkových 
skupin.  
 Viz. aktivita 2.1.1 
  

  



Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026                                                   strana 28 

 

 
            



Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026                                                   strana 29 

 

3. Aktualizace Strategického plánu 

Aktualizace Strategického plánu  Ano  Ne  

     Zdůvodnění aktualizace 

V návaznosti na zpracování Akčního plánu na roky 2015 – 2018 byl strategický plán 
doplněn a doplnění bylo schváleno na zasedání zastupitelstva dne 23.9.2015. byl doplněn o 
opatření 3.6, opatření 3.7 a opatření 5.1. bylo doplněno. 

 

4. Závěrečná část  

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby:* 

Rostislav Koštial 

Funkce v organizaci: starosta 
Místo a datum: Mikulov 26.1.2017 
Podpis a razítko 
 
 

 
 
                     ………………………………. 

Poznámky 
 
 
 

 



Vyhodnocení Akčního plánu města Mikulov rok 2016

Číslo Název

1.1.1 Správa chodníků
Průběžně aktualizovat pasport chodníků, každoročně 
nejpozději k 31.12. běžného roku

Průběžně 
realizováno

2015 - 2018

ul. Gagarinova - Hliniště + odvodnění V přípravě 2018 7 260 000
ul 22. dubna, chodníky Realizováno 2016, 2017 4 650 360

1.1.3 Bezpečné a bezbariérové vybudování ostrůvku ul. Česká-Pavlovská-Brněnská V přípravě 2016-2017

1.2.1 Dostavba R52 Podporovat realizaci dostavby R52

V přípravě - 
Zahájeny práce na 
projektu „Obchvat 
města Mikulov“ 
jako součásti 
budoucí R 52

2015-2018

1.3.1 Správa parkovišť
Vyhodnotit efektivitu dosavadního systému parkování ve 
městě

Průběžně 
realizováno

2016

Opatření 1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť

Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura
Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava

Opatření 1.2 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

1.1.2 Vybudování nových chodníků



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

1.3.2 Budování nových parkovišť
Vytipovat lokality pro vybudování záchytného parkoviště, 
případně park. domu a zahájit přípravu realizace

V přípravě - Jsou 
vytipovány 
lokality k 
vybudování 
nových parkovišť, 
vč. parkovacího 
domu. 

2016

Oprava komunikace ul. Venušina 
V přípravě - 
jednání s VaK

2016 1 100 000

Okružní křižovatka ul. Pavlovská-Hniliště-Dukelská-
Bezručova 

V přípravě - PD k 
územnímu řízení - 
nové řízení

2017-2018 8 500 000

Propojení komunikace Bezručova-Žižkova
V přípravě - 
Probíhá stavební 
řízení

2018 6 600 000

Oprava komunikace Koněvova 
V přípravě - PD ke 
stavbenímu 
povolení

2016 - 2017 9 600 000

Oprava komunikace ul. Česká 
V přípravě PD ke 
stavebnímu řízení

2017 obě komunikace

1.3.3
Oprava místních komunikací a 
budování nových



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

1.4.1 Doprava ve městě Zavést systém blokového čištění komunikací (ulic) - příprava 2016

Řešit porušování dopr. předpisů, které negativně ovlivňují 
bezpečnost dopravy

průběžně 
realizováno -
Běžným výkonem 
služby MP 
Mikulov

2016
11 717 
přestupků

Zvýšit bezpečnost dopravy ve městě provozováním 
stacinárních měřičů rychlosti - pořízení radaru

Ukončeno - 
pořízení 1 
stacionární měřič 
rychlosti se třemi 
stanovišti(ul. 
22.dubna,  
Bezručova, 
Gagarinova

2016
rozpočet města 1 
300 tis. Kč

Vybudování bezpečnostního ostrůvku ul. Bezručova (PD)                                                    Ukončeno 2016 1 150 000

Vybudování chybějící technické infrastruktury v okrajových 
částech města - ul. Valtická (vodovod, kanalizace, chodníky, 
VO, přechod pro chodce, ČSOV) 

Realizace - územní 
řízení ukončeno, 
požádáno o 
stavbení povolení

2015-2018
cca 20 000 000, 
část  dotace z 

SFŽP

1.4.2 Bezpečnost dopravy ve městě

Opatření 1.4 Řešení negativních vlivů dopravy

Opatření 1.6 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových inženýrských sítí

1.6.1 Inženýrské sítě



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

Modernizace veřejného osvětlení ve městě (v návaznosti na 
3.1.2)

V přípravě - 
paspor VO, 
Generel VO, 
Standardy VO ve 
městě

2015 - 2018 380 000

Průběžně aktualizovat pasport mobiliáře, každoročně 
nejpozději k 31.12. běžného roku

průbežně 
realizováno

2016-2018

Průběžně zajišťovat údržbu městského mobiliáře a jeho 
doplňování

realizováno - 
odpadoé koše 

2016 14 tis. Kč
1.6.2 Mobiliář města

 



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

2.1.1 Využití bývalé budovy DDM Dokončit opravu objektu centrum volného času Ukončeno 2015 7 066 tis. Kč

Amfiteátr - oprava hlediště a technického zázemí Ukončeno 2015 14 000 000
Zpracovat studii řešení kina - vybudování zázemí pro umělce 
různých kulturních spolků 

V přípravě - studie 2016

2.2.2
Vybudování nových a 

rekonstrukce stávajících 
sportovišť

Vybudování polyfunkční sportovní plochy se zimním 
využitím jako kluziště 

V přípravě - PD 
pro stavební 
povolení

2015 - 2017 12 000 000

2.3.3 Nové formy využití haly
Využití sportovní haly také jako zázemí pro sportovní aktivity 
realizované na polyfunkční sportovní ploště

V přípravě 2016-2018

2.4.2
Trvalá podpora památkových 
objektů

Národní dům - "Dům evropského porozumění" V přípravě - nákup 
nemovitosti

2016-2018 22 000 tis. Kč

2.4.3
Budování reprezentativního 
centra 

realizace v návaznosti na aktivitu 5.2.2 Revitalizace prostor 
Náměstí a Kostelního náměstí                

V přípravě - studie 2016-2018

2.5.1
Evidence všech kulturních i 
sportovních aktivit

Vytvoření ročenky kulturních a sportovních aktivit 2016

2.5.2
Podpora multikulturní 
dispozice města  

Přemístění sousoší „Rodina“ od akademického sochaře 
Kolbasy

Ukončeno 2016-2017 296 tis. Kč

Prioritní oblast 2 Kultura, sport a volný čas
Opatření 2.1 Vytvoření zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity

Opatření 2.2 Zkvalitnění (případně rozšíření) kulturních a volnočasových aktivit

Opatření 2.3 Rozšířit spolupráci, respektive participaci s jednotlivými subjekty mikroregionu

2.1.2 Vytvoření kulturního zázemí

Opatření 2.4 Trvalá podpora na obnovu a údržbu památkových objektů

Opatření 2.5 Kulturní a duševní dědictví



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

3.1.2 Sížit náklady na energie
Modernizace veřejného osvětlení ve městě (v návaznosti na 
1.6.1)

V přípravě - 
paspor VO, 
Generel VO, 
Standardy VO ve 
městě

2016 - 2018

3.1.3

Nastavení vnitřního řídícího a 
kontrolního prostředí ve 
společnostech (korporacích) 
založených městem, vč. 
strategického řízení 
společností

Nastavení vnitřního řídícího a kontrolního prostředí ve 
společnostech (korporacích) založených městem, vč. 
strategického řízení společností

realizováno 
částečně - 
Pravidelná 
kontrola zřízených 
PO  - 
veřejnosprávní 
kontrola na místě 
a kontrola 
hospodaření 
obchodních 
společností 

2015

3.3.1
Vybudovat a podporovat 
farmářské trhy

Navrhnout řešení farmářských trhů 

Ukončeno - 
Vybudování 
místa pro 
stánkový prodej 
a přemístění 
stánků

2016 613 000

Prioritní oblast 3 Ekonomika města
Opatření 3.1 Efektivní hospodaření s majetkem a finančními prostředky města

Opatření 3.3 Rozšíření podnikatelských možností



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

3.3.2
Preferovat stánkový prodej 
místních produktů ve stáncích 
na Náměstí

Aktivně nabízet prodej regionálních produktů a 
zemědělských přebytků ve stáncích na Náměstí, případně na 
jiném místě, které bude sloužit jako tržnice

průběžně 
realizováno 

2016-2018

3.3.7
Udržovat pasport domů a 
bytů ve vlastnictví města

Aktualizovat pasport domů a bytů ve vlastnictví města
průběžně 
realizováno

2015-2018

3.4.1 Agroturistika
V novém územním plánu vytvořit podmínky pro rozvoj 
agroturistiky

V přípravě - 
probíhá pořízení 
nového územního 
plánu

2017

3.5.1 Cílenější práce městské policie
Realizovat preventivní akce k udržení veřejného pořádku - 
motivace, odměna, sankce (např. pejskaři a venčení)

Rozšiřování bodů 
kamenrového 
systému

2015-2018 700 000

3.6.1
Snižování administrativní 
náročnosti činnosti orgánů 
města

Elektronizace dokumentů pro jednání RM a ZM vč. výstupů z 
jednání

V přípravě - SW 
pro Elektronizaci 

2016-2017 50 000

Nasazení prezentačního a konferenčního systému, 
umožňujícího mimo jiné zjišťování a evidenci jmenovitého 
hlasování členů ZM, jeho prezentaci (zobrazování) přímo na 
jednání ZM, případně následné zveřejňování na webových 
stránkách města

V přípravě - 
Transparentní 
hlasovací zařízení

2016-2017 4 100 000

Aktualizovat, případně dopracovat postup (návod) při řešení 
životních situací v působnosti orgánů města a zpřístupnit 
materiál na webu města

V přípravě 2016 50 000

Opatření: 3.4 Podpora mimosezónních aktivit

Opatření 3.5 Prevence majetkové kriminality a ochrana majetku

3.6.2
 Zlepšení komunikace a 

prohlubování důvěry mezi 
orgány města a občany

Opatření 3.6 Zvýšení transparentnosti a efektivity činnosti orgánů města



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

Zpracovat plán vzdělávání zaměstnanců zařazených do 
městského úřadu pro následující tříleté období 
k prohlubování jejich odbornosti, dovedností 
administrativních, vč. IT dovedností a jeho realizace

Realizováno 2016-2018 1 000 000

Vybavení nových spisoven regály atd. Ukončeno 2016 238 000

3.6.3

Prohlubování odbornosti a 
získávání dovedností úředníků 

a ostatních zaměstnanců 
města, zlepšování pracovních 

podmínek



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

3.7.1

Nasazení SW a HW pro 
monitoring provozu v síti 

k zajištění vyšší kybernetické 
bezpečnosti, vč. modernizace 

a rozšíření IT infrastruktury

Nasazení SW a HW pro monitoring provozu v síti k zajištění 
vyšší kybernetické bezpečnosti, vč. modernizace a rozšíření 
IT infrastruktury

Průběžně 
realizováno - 
Migrace severů do 
nové síťové 
infrastruktury, 
doplnění nových 
diskových polí pro 
zálohování, 
aktualizace 
firewallu, SW 
duosecurity pro 
dvoufázovou 
autentikaci

2016-2017 198 000

Opatření 3.7 Zvýšení kybernetické bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

Údržba a obnova krajiny v Mikulově - prevence sesuvů půdy 
na ul. Nová

V přípravě - 
stavební povolení

2016

Mikulov, Portz Insel - obnova komponované historické 
krajiny

V přípravě - PD 
pro stavební 
povolení 
rekonstrukce 
mostu a cest

2016 - 2017 27 000 000

Přebudovat objekt bývalé hasičské zbrojnice na Expozici 
současného výtvarného umění a městskou knihovnu

V přípravě - 
odsouhlasená 
studie

2016-2018 20 000 000

Umělecká díla vzniklá v rámci Mikulovského výtvarného 
sympozia „Dílna“ uspořádat do sbírky ve smyslu platné 
legislativy

průběžně 
realizováno

2016-2017 500 000

4.2.1
Oprava a údržba cyklostezek 
vč. jejich značení; vznik 
nových cyklostezek

Vybudování cyklostezky Stará celnice - hranice kat. území 
Sedlec

V přípravě - 
podaná žádost o 
dotaci, 
očekáváme 
rozhodnutí

2015-2016 9 000 000

4.3.1
Fungující a aktivní destinační 
agentura

Více aktivovat destinační agenturu 2015-2018

Opatření 4.4 Efektivní marketing a propagace destinace

4.1.3
Vytvořit centrum současného 

výtvarného umění

4.1.2 Údržba a obnova krajiny

Prioritní oblast 4 Cestovní ruch
Opatření 4.1 Kultivace kulturního a přírodního bohatství

Opatření 4.2. Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury

Opatření 4.3 Vybudování a rozvoj společného řízení destinace



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

4.4.3
Stanovení cílových skupin a 
marketingové cílení na tyto 
skupiny

Mikulov - Land um Laa: společná cyklomapa Moravsko-
Rakouské příhraničí

V přípravě - 
otevření 
dotačního titulu 

2016 600 000



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

5.1.2 Startovací byty Pořízení nových bytů rekonstrukcí stávajících objektů

V přípravě - 
stavební povolení, 
podaná žádost o 
dotaci

2016 9 678 000

5.1.4 Regulační plán MPR Pořízení regulačního plánu MPR, vč. ochranného pásma V přípravě 2018 2 500 000

5.1.7 Nový územní plán města Pořízení nového územního plánu města Realizováno 2015-2016 2 000 000

5.2.2
Revitalizace prostor Náměstí a 
Kostelního nám. 

Obnova prostor Náměstí a Kostelního náměstí
V přípravě - 
zpracované studie

2016-2018 20 000 000

5.2.4 Svoz a třídění odpadů sídliště
Úprava sběrných míst a stanovišť pro ukládání tříděného 
komunálního odpadu v rámci ISNO

V přípravě - PD, 
územní souhlas

2016 12 000 000

Pořízení projektu ozelenění města včetně plánu péče o 
veřejnou zeleň v návaznosti na projekt "Revitalizace zeleně v 
Mikulově"

Ukončeno 2015-2016 267 000

Postupná realizace projektu ozelenění města V přípravě 2016-2018

5.3.2
Realizace společných zařízení 
pozemkové úpravy

Zpevněná polní cesta za "Panskou alejí" (Státní pozemkový 
úřad), zpevněná polní cesta "Pod Svatým kopečkem"

Ukončeno 2015,2016 22 861 000

Prioritní oblast 5 Urbanismus a bydlení

Opatření 5.2 Podpora a rozvoj veřejných prostor

Opatření 5.3 Péče o krajinu

5.2.6
Vytvoření plánu péče veřejné 
zeleně

Opatření 5.1 Podpora rozvoje výstavby v souladu s urbanistickými a přírodními hodnotami

Opatření 5.4 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

5.4.2
Osvěta třídění tuhého 
komunálního odpadu

Informační kampaň k třídění komunálního odpadu v rámci 
systému ISNO

V přípravě - bude 
součástí žádosti o 
dotaci pro aktivitu 
5.2.4

2015-2018



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

Rozšíření kapacity MŠ - půdní vestavba MŠ Habánská, 
modernizace vybavení

V přípravě - 
podaná žádost o 
dotaci, 
očekáváme 
rozhodnutí

2017 - 2018

14 000 000 vč. 
vnitřního 
vybavení a 
venkovních 
prvků

Podpora činnosti zařízení pro děti předškolního věku - 
dětské skupiny

Průbežně 
realizováno - 
dotace z města

2015 - 2018

Přístavba odborných učeben ZŠ  Valtická

V přípravě - PD ke 
stavbenímu 
povolení, 
chystaná žádost o 
dotaci

2017 - 2018 23 000 000

Postupná modernizace vybavení MŠ a ZŠ
průběžně 
realizováno

2016 - 2018  500 000/rok

Vyhotovení Územní studie bezbariérové město
Ukončeno generel 
bezbariérovosti

2016 89 540

Prioritní oblast 6 Občanská vybavenost
Opatření 6.1. Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ a SŠ s podporou dalšího rozvoje (školství)

   

Opatření 6.2 Podpora a zachování sociálních služeb (sociální oblast)

6.1.2
Zachování stávající sítě ZŠ, 

MŠ, SŠ



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

Vybudování bezbariérového města - úprava přechodů pro 
chodce, bezbariérové chodníky

realizováno 
průbežně - 
chodníky + 
přechody pro 
chodce 
ul.22.dubna, 
přechody pro 
chodce na I/52

2017-2018

Podpora služeb pro rodiny s dětmi 1

průběžně 
realizováno - 
Bilikulum denní 
stacionář

2015 - 2018

Podpora služeb pro rodiny s dětmi 2

průběžně 
realizováno - 
Bilikulum sociálně 
aktivizační služba

2015 - 2018
dotace 
Biliculum, z.ú. 
538.115,-Kč

6.2.1 Mikulov město bez bariér

  
    



Číslo Název

Aktivita

Obsah aktivity

Stav přípravy/v 
přípravě, 

realizováno,ukon
čeno

Doba realizace
Předpokládané 

náklady (Kč)

Podpora vybraných preventivních služeb

průběžně 
realizováno - 
charita domov sv. 
Agáty, charita 
azylový dům , 
charita 
nízkoprahové 
denní centrum , 
charita kontaktní 
centrum 

2015 - 2018

dotace – 
Charita Břeclav  
celkem – 
99.552,-Kč 

Udržení sociálních služeb pro seniory
průběžně 
realizováno - G 
centrum

2015 - 2018

Rozšíření počtu lůžek u sociální služby domov pro seniory v 
rámci G-centra Mikulov

průběžně 
realizováno - 
Gcentrum

2015 - 2018

1 nové lůžko 
v domově pro 
seniory (celkem 
41) přebudování 
z bytu v  DPS

95 000 000

hrubý odhad

V přípravě - 
zadaná studie a 
PD k územnímu 

řízení

2016 - 2018

6.2.2
Zachování stávajících 
sociálních služeb a jejich 
rozvoj

6.2.6 Vybudování sociálního bydlení Rozšíření kapacity domova pro seniory přístavbou G-centra
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