Materiál pro jednání ZM dne 28.2.2018
Název materiálu: Vyhodnocení
a Akčního plánu města Mikulov

Strategického

plánu

města

Mikulov

Předkládáme radě Roční zprávu o realizaci strategického plánu města Mikulov za období
2017 a vyhodnocení akčního plánu za rok 2017.
Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013 – 2026 (dále jen strategický plán) byl přijat
zastupitelstvem města na zasedání, které se konalo dne 18.9.2013.
Akční plán města Mikulov 2015 – 2018 (dále jen akční plán) byl zpracován v období srpen –
září roku 2015 a schválen zastupitelstvem města na zasedání, které se konalo dne
11.11.2015.
Strategický plán se vyhodnocuje jako Roční zpráva o realizaci strategického plánu. Formulář
roční zprávy je součástí strategického plánu jako příloha č.4. Dle strategického plánu se roční
zpráva předkládá orgánům města nejpozději do 28.2. roku následujícího.
Bylo dohodnuto, že akční plán, aby plnil svou úlohu, bude také nejméně jednou ročně
vyhodnocen a aktualizován. Vyhodnocení akčního plánu bylo provedeno v tiskopise akčního
plánu.
Roční zpráva strategického plánu a vyhodnocení akčního plánu vždy za minulé období
ukazuje plnění jednotlivých aktivit.

Zpracovala Ing. Jana Škrobianová
V Mikulově dne 15.2.2018
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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
00283347
IČ
Město Mikulov
Název:
Náměstí 1, 692 20 Mikulov
Adresa:
Rostislav Koštial, starosta
Statutární zástupce:
(jméno a příjmení, funkce)
Pořadové číslo zprávy:
Monitorované období:
Datum vypracování zprávy:
Zhotovitel zprávy

3.
Začátek 1.1.2017
5.1.2016 - 25.1.2017

Jméno a příjmení, funkce:
Telefonní číslo/mobil/Fax:
E-mail:

Ing. Jana Škrobianová, vedoucí odboru rozvoje a ŽP
519 444 612
skrobianova@mikulov.cz

Konec

31.12.2017

2. Věcná část zprávy
A. Popis realizace strategického plánu za monitorované období a zhodnocení dosavadní
realizace strategického plánu za monitorované období
Každý rok se vyhodnocuje realizace strategického plánu. Vyhodnocení probíhá
v monitorovaném období dle schváleného rozpočtu města na dané období. Během roku se
samozřejmě můžou vyskytnout také další aktivity, které souvisí se strategickým plánem.
Strategický plán byl schválen v roce 2013 a od té doby se také realizuje a vyhodnocuje.
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 této předložené zprávě se vyhodnocuje
monitorované období za rok 2017.
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B. Další informace o realizaci strategického plánu za monitorované období
(Informace o publicitě, řízení a další relevantní informace)
Strategický plán rozvoje města je přístupný 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 každém monitorovaném období mohou nastat problémy v jakékoliv prioritní oblasti. Ať
jsou to problémy např. s přípravou projektů nebo se samotnou realizací. Problémy mohou
být také 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. Aktivity, které
nejsou podporovány dotací se město snaží financovat z vlastních zdrojů.

D. Plnění opatření a aktivit strategického plánu za monitorované období
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Prioritní osa
Opatření

PO1 Doprava a technická
infrastruktura

Aktivity naplňující
opatření
1.1.1 Správa chodníků
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Plnění
(v
přípravě/realizová
no/
ukončeno)
Realizováno

Stručný popis

Výstup

Na základě vyhodnocení
pasportu chodníků byl
zpracován plán údržby
chodníků na rok 2017

1 Plán údržby
chodníků

Realizováno

Plán zimní údržby je
aktualizován na stávající
stav místních komunikací

1 plán zimní údržby

V přípravě

Gagarinova - Hliniště

Projekční práce

Předpoklad 5 000 tis. Kč

V přípravě

Spojnice 1.května Venušina

Probíhá územní
řízení

Předpoklad 1 000 tis. Kč

1.1 Bezpečná pěší doprava

1.1.2 Vybudování
nových chodníků

1.1.3 Bezpečné a
bezbariérové
přechody pro chodce

1.2 Tranzitní doprava a
obchvat města

1.2.1 Dostavba R 52

Realizováno

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

V přípravě

Vybudování ostrůvku na
křižovatce ul. Česká, Pavlovská

V přípravě

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

Bezpečné přechody

Náklady (rozpočet
města/dotace%/poskytovat
el)

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

(konflikt s revitalizací
Náměstí)
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1.3 Rekonstrukce
stávajících a vybudování
nových komunikací a
parkovišť

1.3.2 Budování
nových parkovišť

1.3.3 Oprava místních
komunikací a
budování nových

1.4 Řešení negativních vlivů
dopravy

1.4.1 Doprava ve
městě
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V přípravě

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

Ukončeno

Parkoviště ul. Vrchlického

7 parkovacích míst

Rozpočet města 2 115 tis. Kč

V přípravě

Parkovací místa ul. Pavlovská

Předpoklad 2 500 tis. Kč

V přípravě

Parkovací místa na ul. na
Hradbách (za sportovní halou)

Projekční práce
celkem navrženo 54
parkovacích míst
Projekční práce

Byla provedena průběžná
oprava místních komunikací

Oprava výtluků a
kanalizačních vpustí

Rozpočet města 259 975
Kč

Ukončeno

Tyršova
22.dubna – doplnění
Školní
Havlíčkova
Venušina

Obnova funkčnosti
povrchu

Rozpočet města

Realizováno
průběžně

Pravidelná aktualizace a
obnova dopravního značení

Ukončeno

Realizováno
1.4.2 Bezpečnost
dopravy ve městě

Realizováno
průběžně

pravidelná očista komunikací
ve městě je zajištěna
Byla zpracována Studie řešení
dopravy v Mikulově, fáze 1
Běžným výkonem služby MP
Mikulov

Podklad pro nový územní
plán

111 402 Kč
460 702 Kč
354 587 Kč
160 551 Kč

Rozpočet města 150 000,Kč

Studie

Rozpočet města: 106 480Kč

3 002 přestupků

Město Mikulov
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1.5 Řešení dostatečné
dopravní obslužnosti

1.6 Rekonstrukce stávajících
a vybudování nových
inženýrských sítí; mobiliář
města

PO2 Kultura, sport a
volný čas

2.1 Vytvoření zázemí pro
kulturu a volnočasové
aktivity

1.5.1 Veřejná
hromadná doprava

1.6.1 Inženýrské sítě
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Realizováno

Provozování stacionárních
měřičů

Průběžně
realizováno

Městská doprava zajištěna
v rámci linky 585 v rámci IDS
JmK

V přípravě
Trvá průběžně
s provozovateli sítí

2 měřiče (5 měřících
míst)
Rozpočet města 617 493,- Kč
Předpokládané náklady
6 200 tis. Kč

Autobusová zastávka s točnou
v lokalitě Mušlov
Posouzení stavu vodovodní a
kanalizační sítě

V přípravě

Vybudování chybějící sítě
v okrajových částech města –
ul. Valtická

Platné stavební
povolení

Realizováno

Lokalita Pod Novou
Lokalita Kasárna

Platné stavební
povolení – vodovod a
kanalizace

1.6.2 Mobiliář města

Realizováno
průběžně

Obnova městského mobiliáře

13 zrekonstruovaných
laviček
1 nová solární lavička

rozpočet města: 82 tis. Kč
rozpočet města : 53 tis. Kč
EON: 80 tis. Kč

2.1.1 Využití bývalé
budovy DDM

Ukončeno

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 446 tis.
Kč
Opravy : 261 tis. Kč
Rekonstrukce zahrady
vč.nových výsadeb: 65 tis. kč
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2.2 Zkvalitnění (případně
rozšíření) kulturních a
volnočasových aktivit
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2.1.2 Vytvoření
nového kulturního
zařízení

V přípravě

Zahájení jednání o využití
objektu „Národní dům“

2.2.1 Zlepšit a
zkulturnit stánkový
prodej v centru města

Realizováno

Díky širší nabídce kulturních
akcí se prodloužila otevírací
doba stánků na Náměstí

Prodloužení otevírací
doby stánků na
Náměstí

2.2.2. Vybudování
nových a rekonstrukce
stávajících sportovišť

Ukončeno

Běžná údržba, opravy a
výměny mobiliáře a nových
herních prvků na všech
dětských hřištích
Opravy skateparku

1 hřiště

Ukončeno
Ukončeno

V přípravě

Rozpočet města:
200 tis. Kč

Vybudování Workoutového
hřiště na ul. Nová

326 tis. Kč

Rozšíření sportovního využití
na amfiteátru – hřiště na
pétanque, půjčovna
sportovního nářadí, mobiliář,
streetball

200 tis. Kč

Vybudování tenisového areálu

Studie na vybudování
tenisového areálu
v lokalitě Na Hradbách
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2.2.3. Rozšířit nabídku
kulturních,
volnočasových a
sportovních akcí

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

strana 7

Částečně
realizováno

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

Realizováno

Rozšíření produkčního týmu
Mikulovské rozvojové s.r.o.,
zavedení setkání členů
kulturní obce

Průběžně

Podpora spolupráce –
metodická pomoc

Průběžně

Poskytování dotací na kulturní
akce, provoz

Ukončeno

Dotace na kulturu

Celkem 39 akcí v
Mikulově

Kultura 970 tis. Kč
Sport: 956 tis. Kč
Individuální dotace 796 tis.
Kč
Pálavské Vinobraní
MVS dílna 2017

2.2.6 Divadlo Mikulov

Realizováno

Zavedení projektu Divadelní
Mikulov 2017

Pravidelné divadelní
představení

Celkové náklady 5 015 tis. Kč
Dotace JMK 300 tis. Kč
Celkové náklady 1 060 tis. Kč
Dotace MKČR 300 tis. Kč
Dotace SFK 90 tis. Kč
612 tis. Kč
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2.4 Trvalá podpora
(i finanční) obnovy a údržby
památkových objektů

2.5 Kultura a duševní
dědictví

PO3 Ekonomika města
3.1 Efektivní hospodaření
s majetkem a finančními

2.4.2 Trvalá podpora
památkových objektů
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Ukončeno

Zámecká 7 – v rámci podpory
MPR

Celkové náklady: 6 441 tis.
Kč
Dotace MK: 990 tis. Kč

Ukončeno

Vídeňská 4 – v rámci podpory
MPR

Celkové náklady: 637 tis. Kč
Podíl města: 101 tis. Kč
Dotace MK: 230 tis. Kč

Ukončeno

Dům čp. 195 – v rámci
podpory MPR

2.5.2 Podpora
multikulturní dispozice
města

Ukončeno

Podpora akce Dny židovské
kultury

Celkové náklady: 489 tis. Kč
Podíl města: 152 tis. Kč
Dotace MK: 90 tis. Kč
Dotace: 45 tis. Kč

2.5.3 Udržení místních
tradic

Ukončeno

Zavedení cimbálových
posezení na zámku

45 tis. Kč

2.5.4 Respektovat
historický duch města
3.1.1 Zachování
opakovaných příjmů
z nemovitého majetku

Ukončeno

Podpora festivalu barokního
divadla
Oprava bytů a prostor
k podnikání

97 tis. Kč

Festival Národů Podyjí,
Krojované hody,
Přehlídka dětských
cimbálových muzik, Concentus
Moraviae Festival, Sousedé,
Zarážení hory

Realizováno
průběžně

Práce elektro +
rekonstrukce v b.j.
Hraničářů 1, volný byt
Práce elektro v b.j. Husova

Příjem z nájmu byty
17 835 tis. Kč
Příjem z nájmu nebyty
8 706 tis. Kč
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prostředky města
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40, volný byt
Práce elektro v b.j. Vídeňská
2c volný byt
Oprava elektroinstalace
v NP Náměstí 13, prodejna
HIS
Rekonstrukce bytu Kostelní
4
Oprava bytu Husova 40
Oprava vodotopo Vídeňská
2c (Turček)
Stavební úpravy ve sklepní
části Nová 15 (p. Růžička)
Rekonstrukce bytové
jednotky Hraničářů 3 volný
byt
Oprava výměnou okenice
A.Muchy 11 – NP prodejna
Rekonstrukce koupelny
Vídeňská 2c (p. Šrámek)
Rekonstrukce koupelny
Husova 40 (p. Salay)
Rekonstrukce bytu Vídeňská
17 přízemí volný byt
Výměna plynového kotle
Náměstí 24 (p. Virčík)
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Rekonstrukce bytu Nová 15
volný byt
Odstranění objektu ve
dvoře A.Muchy 2
Oprava kanalizace
Vrchlického 11 CVČ
Oprava dveří Náměstí 19
výměnou za nové
Zateplení balkonu Vídeňská
12 (p. Skalníková)
Kuchyňská linka Růžová 3
(p. Saloyová)
Kuchyňská linka Vídeňská
35/2c (p. Švecová)
Rekonstrukce bytové
jednotky Náměstí 10,
rozdělení na dvě b.j.2+kk a
1+1
Rekonstrukce bytu Vídeňská
17 volný byt v patře
Oprava vnitřních dveří
Hraničářů 5 (p. Skalníková)
Přeložka plynovodu kino
Česká 4
Oprava omítek, malování
NP Nádražní 9
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Oprava podlahy Kapucínská
17
Elektroinstalace rek.
Objektu Náměstí 27
Kuchyňská linka Vídeňská
17 (p. Tipanová)
Oprava garáží pro Mě.Polici
Náměstí 29
Výměna plynového kotle
Brněnská 2 (p.Řezáč)
Zateplení střechy Větrná 12-3
Oprava výměnou balkonové
sestavy Větrná 5 (p. Sukup)
Větrná 3 (p. Svrček)
Odvlhčení zdiva Nádražní 9
2 x prodejna
Montáž zvonků a domácích
telefonů Náměstí 27
Zateplení střechy Náměstí
21-22 (foukaná izolace)
Rekonstrukce bytové
jednotky Husova 4
Zateplení střechy Náměstí
24
Výroba a instalace
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obloukových oken společné
prostory Vídeňská 17
Oprava elektroinstalace DPS
Pod Strání 7
Výměna plynového kotle
Náměstí 27 (p. Musil)
Rekonstrukce koupelny a
bytu Náměstí 27 (p. Musil)
Výměna plynového kotle
A.Muchy 2, mototechna
Nová STA Náměstí 23+24
Zateplení střechy Větrná 45-6
Oprava hlavního rozvaděče
Husova 40
Oprava eurooken Brněnská
3 (p. Lauer)
Balkonová sestava
Hraničářů 3 volný byt; kpt.
Jaroše 2x (p. Kubín, p.
Tomečková)
Oprava kanalizace Náměstí
21 ve dvoře
Rekonstrukce bytu Náměstí
27 (p. Rauš)
Oprava střešního
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ventilátoru Hraničářů 5
Odvlhčení bytové jednotky
Vídeňská 17 a Husova 20
Montáž střešních oken kpt.
Jaroše 1 (p. Kunc)
Oprava el.rozvaděče
Náměstí 22, Husova 40
Oprava terasy vč.
Klempířských prvků a
zábradlí Náměstí 15
(p.Horová)
Výměna plynového kotle
Náměstí 23 (p.Plvan)
Balkonová sestava kpt.
Jaroše 2x (p. Kunc, p.
Malík), Větrná 5 (volný byt)
Oprava kanalizace Kostelní
2 venkovní část
Oprava elektrorozvaděče
Svobody 7
Rekonstrukce Nádražní 7
volný byt
Rekonstrukce bytu Náměstí
27 volná byt (p.Wolitzová)
Rekonstrukce bytového
domu Růžová 22
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Střešní okna Větrná 4
(p.Kulíšek, Poledna), Větrná
5 (p. Sukup, volný byt)
Kuchyňská linka Vídeňská
2b volný byt
Oprava podlahové krytiny
Nádražní 11 (p. Látalová)
Rekonstrukce bytu A.Muchy
3 volný byt
Oprava podlahy Nová 15
(p. Růžička)
Výměna plynového kotle
Náměstí 8, byt dvorní část
3.1.2 Snížit náklady na
energii

3.1.3 Nastavení
standardů veřejné
kontroly ve
společnostech
vlastněných městem

Ukončeno

Rekonstrukce veřejného
osvětlení na LED – dotace
EFEKT

Nových 116 svítidel
1 energetický audit

Celkový rozpočet: 2 183
511,- Kč
Dotace MPO: 1 091 755,- Kč

Ukončeno

Nákup elektřiny a plynu na
komoditní burze

Celková odhadovaná
úspora 1 500 tis. Kč

Rozpočet města: 204 tis. Kč
(zprostředkování nákupu +
burzovní poplatky)

Realizováno
částečně

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

Rozpočet města: 39 tis. Kč –
účast přizvaných osob
auditor
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3.2 poskytování informací o
dotačních možnostech
3.3. Rozšíření
podnikatelských aktivit
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3.1.4 Získat odborníky
na finanční a dotační
záležitosti
3.2.1 Webový portál
se zaměřením na
dotace

Průběžně
realizováno

3.3.4 Příprava nových
lokalit pro podnikání

V přípravě

Probíhá pořízení nového
územního plánu

3.3.6 Investice do
chodníků a osvětlení

Průběžně
realizováno

Doplnění VO U Staré brány

V přípravě

Spolupráce s odborníky na
veřejné zakázky, dotační
záležitosti a problematika DPH

6 ks lamp

Nová kabeláž na ul. 22.dubna
Nové VO dětské hřiště Tesco

3.4 Podpora mezisezónních
aktivit

školení s odborníky

Rozpočet města: 72 tis. Kč
2 ks lamp

Opravy chodníků viz 1.1.2

3.3.7 Udržovat
aktuální pasport domů
a bytů ve vlastnictví
města
3.3.8 Zpracovat
pasport místních
komunikací, chodníků
a veřejné zeleně, VO

Průběžně
realizováno
Realizováno

Pořízení datových sad pro
podporu správy majetku

3.4.1 Agroturistika

V přípravě

Probíhá pořízení nového
územního plánu

Rozpočet města: 97 tis. Kč

Proběhla fyzická kontrola
všech bytů a společných
prostor
Pasport místních
komunikací a chodníků
se pravidelně
aktualizuje
Pasport veřejné zeleně

Rozpočet města: 128 tis. Kč

Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026

3.5 Prevence majetkové
kriminality a ochrany
majetku

3.6 Zvýšení transparentnosti
a efektivity činnosti orgánů
města
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3.4.2 Kulturní akce
mimo sezónu

Ukončeno

Koncert ke svátku sv. Václava
Svatomartinský Mikulov
Advent
Silvestr
Rozsvěcování stromku

3.5.1 Cílenější práce
městské policie

Realizováno
průběžně

Restrukturalizace vnitřního
členění a práce MP

3.5.2 Zlepšit vztah
obyvatel k městu

Realizováno
průběžně

Trvalá přednášková činnost a
osvěta přednáškami u
zájmových skupin,
jednorázovými preventivními
akcemi, dny otevřených dveří
na MP a preventivními
projekty

Zvýšení osobních
zodpovědností
Rozpočet města: 200 tis. Kč

Protidrogový vlak

240 tis. Kč

Bezpečně městem

Rozpočet města: 160 tis. Kč
JMK: 80 tis. Kč

3.5.3 Využití pultu
centrální ochrany
k ostraze soukromých
nemovitostí

Realizováno
průběžně

Pozvolné získávání nových
klientů – zejména tísňová
tlačítka pro ZTP a seniory i do
ORP, kde má MP výkon služby

Provázání spolupráce
a poskytování pomoci
v širším regionu

3.6.1 Snižování
administrativní
náročnosti činnosti
orgánů města

V přípravě

Elektronizace dokumentů pro
jednání RM a ZM

Specifické informační
a komunikační
systémy –
Modernizace
elektronických
procesů

V přípravě

Efektivní veřejní správa a
zavádění nových metod –
elektronizace procesů a

Studie proveditelnosti,
podaná žádost o
dotaci na 28.výzvu

Předpokládané náklady na
realizaci celého projektu
11 245 tis. Kč
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modernizace IS. Internetový
portál pro občany,
elektronická úřední deska,
zvýšení bezpečnosti sítě

IROP – nebyla úspěšná

Ukončeno

Instalace hlasovacího zařízení
umožňující jmenovité
hlasování

Rozpočet města: 3 373 tis. Kč

Ukončeno

Registr smluv a SW pro
anonymizaci Komplexní proces zveřejnění
smluv

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

3.6.3 Prohlubování
odbornosti a získání
dovednosti úředníků a
ostatních
zaměstnanců města,
zlepšování pracovních
podmínek

Průběžně
realizováno

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

Plány vzdělávání ,
průběžné vzdělávání
zaměstnanců

Rozpočet města: 600 tis. Kč

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

Částečně
realizováno

Pro zvýšení bezpečnosti
lokální sítě byla nainstalována
nová verze antivirového
programu ESET EndPoint

3.6.2 Zlepšení
komunikace a
prohlubování důvěry
mezi orgány a občany

3.7 Zvýšení kybernetické
bezpečnosti a modernizace
IT infrastruktury
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Rozpočet města: 534 tis. Kč
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kybernetické
bezpečnosti
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Anivirus verze 6.
Pro zvýšení bezpečnosti a
komfortu virtualizované
infrastruktury byly
nainstalovány poslední verze
virtualizační platformy
vSphere a správy
virtualizovaného prostředí
vCenter.
Pro lepší výkon a bezpečnost
byla nainstalována poslední
verze virtualizační platformy
pro virtuální desktopy Horizon
View.
Pro zlepšení systému
zálohování bylo pořízeno
diskové pole SYNOLOGY a
zálohovací SW VEEAM pro
rychlé zálohován í a obnovu
virtuálních serverů.
Byly vyměněny 3 hraniční
switche za plně
managovatelné, čímž je síť
připravena na zavedení
protokolu 802.1x a tím
povýšení síťové bezpečnosti
vnitřní sítě.
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PO4 Cestovní ruch

4.1 Kultivace kulturního a
přírodního bohatství

4.1.2 Údržba a
obnova krajiny
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V přípravě

Mikulov, Portz Isel – obnova
komponované krajiny
Viz. 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

Oprava kulturní
památky, navazující
cyklostezky

Celkové náklady 27 mil. Kč,
z toho předpoklad dotace 90
% - 24,3 mil. Kč

Ukončeno

Prevence sesuvů půdy na ul.
Nová - 22.dubna

Zpevnění svahu na ul.
Nová pomocí
mikropilot, oprava
odvodnění

Rozpočet města: 3 480 tis. Kč

V přípravě

Projekt Nakládání s dešťovými
vodami – navazující projekt na
prevenci sesuvu půdy na ul.
Nová a 22.dubna
Dopracování vybrané studie
rekonstrukce bývalé hasičské
zbrojnice na knihovnu a
expozici současného umění

V přípravě projektová
dokumentace k podání
žádosti o dotaci z
OPŽP
Studie

Projektová
dokumentace,
podaná žádost o
dotaci příhraniční
spolupráce INTEREG

4.1.3 Vytvořit centrum
současného
výtvarného změní

V přípravě

4.1.4 Využití
kulturních památek

V přípravě

Portz Insel – zpřístupnění a
obnova komponované
historické krajiny – obnova
historického
patnáctiobloukového mostu
a propojení cyklostezek

4.1.5 Konání kvalitních
kulturních akcí

Ukončeno

Divadelní Mikulov
An Peu Bizzare
Mikulovské ozvěny Zlín Film
festival
Filmový klub – Artové dny
Velikonoční slavnosti

Celkové náklady: 27 mil.
Kč
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4.2 Rozvoj a zkvalitňování
turistické infrastruktury

4.2.2 Vznik a údržba
stávajících naučných
stezek
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Probíhá průběžně

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

Pálavský okruh
Mikulovská přehlídka vín
Setkání souborů pod
Taneční horou
Slavnosti města Mikulova
Den dětí
Partnerská města baví
Mikulov
Festival barokního divadla
Pálavský krpál
Pálavské vinobraní

NS Novokřtěnci a Svatý
kopeček
– údržba – nové lavičky, nátěry
Portz Insel viz 4.2.1

V přípravě

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.

Realizováno
průběžně

Údržba cyklostezky

Okruh cyklostezek

Celkové náklady: 180 tis. Kč
Dotace z JMK: 70 tis. Kč
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4.3 Vybudování a rozvoj
společného řízení destinace

4.3.1 Fungující a
aktivní destinační
agentury

V přípravě

Zpracování strategie činnosti
mikulovské destinační
společnosti 2017 - 2019 vč.
swot analýzy

4.4 Efektivní marketing a
propagace destinace

4.4.3 Stanovení
cílových skupin a
marketingové cílení na
tyto skupiny

V přípravě

Mikulov – Land um Laa –
společná cyklomapa
Vytvoření map se
zmapováním oblasti česko –
rakouského příhraničí ve
směru Mikulov – Laa and der
Thaya

Průběžně
realizováno

Propagace v regionu – pomocí
interaktivních panelů Daruma
Břeclav, Znojmo, Mikulov
Aktualizace a úpravy
webových stránek - vytváření
nových podsekcí, aktualizace,
vytváření nových virtuálních
prohlídek
Realizace tiskoviny Mikulovské
léto – v trojjazyčné mutaci,
náklad 15 tis. ks
Realizace tiskoviny Svatý
kopeček v Mikulově – polská

Celkové náklady: 600 tis. Kč
Dotace Fond malých
projektů: 85 % tj.510 tis. kč
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mutace
Realizace tiskoviny Image
katalog – polská mutace
Realizace tiskoviny – trhací
mapy
Pořízení nových fotografií
Mikulov s vypořádanými
autorskými právy pro
neomezené užití
Průvodce městem Mikulov,
mutace ČJ, NJ, AJ, PL zvlášť
Pořízení drobných
propagačních předmětů
Účast na veletrzích:
Regiontour Brno
FERIENMESSE, Vídeň,
Rakousko
SLOVAKIATOUR Bratislava
HOLIDAY WORLD, Praha
DOVOLENÁ A REGION,
Ostrava, Hradec Králové
Veletrh Trenčín, Slovensko pod CCRJM
Dokončeno

Celoroční návštěvy
významných turistických a

Zámek - 83 275
Synagoga – 11 654
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památkových objektů a TIC

PO5 Urbanismus a bydlení
5.1 Podpora rozvoje
výstavby v souladu
s urbanistickými a
přírodními hodnotami

5.1.1 Sociální byty

Realizováno

Výstavba 8 bytových jednotek
pro sociální bydlení v domě na
ul. Venušina 31

5.1.3 Podpora
vlastníků nemovitostí
(památky) při jejich
obnově

Realizováno
průběžně

Poskytnutí dotací na obnovu
památkových objektů
Objekt Husova 19 (město 64
tis. Kč) – oprava statiky krovu,
výměna střešní krytiny a
vyzdění štítu
Objekt Husova 23 (48tis. Kč) –
výměna oken
Objekt Piaristů 28 (92 tis. Kč) –
statické zajištění uličního
křídla
Objekt Koněvova 36 (100 tis.
Kč) – havarijní stav fasády
Židovský hřbitov (143 tis. Kč) –
oprava střechy bočních křídel

Dietrichst.hrobka –
16 150
Židovský hřbitov –
8 638
Kostel sv. Václava –
3 500
Jeskyně Turold –
35 770
TIC Mikulov– 216 776
Pěchotní srub – 1 134
Sv.Kopeček křížová
cesta – 77 353
Vybudování 8
bytových jednotek
5 dotací z města

Celkový rozpočet: 7 740 tis.
Kč
Dotace IROP: 6 966 tis. Kč
Celkem: 2 300 tis. Kč
Rozpočet města: 447 tis. Kč;
Vlastníci objektů: 1 800 tis.
Kč
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obřadní síně

5.2 Podpora a rozvoj
veřejných prostor

5.3 Péče o krajinu

5.1.4 Regulační plán
MPR, ochranné pásmo
MPR a zastavitelných
ploch
5.1.6 Regulační plán
Valtická RD
5.1.7 Nový územní
plán

Realizováno

Regulační plán MPR

1 ks

V přípravě

Zadání obsaženo v návrhu
nového územního plánu
Nový územní plán

1 ks

5.2.2 Revitalizace
prostor Náměstí a
Kostelního nám.

V přípravě

Architektonický návrh na
obnovu centra města a jeho
přilehlých ploch

4 návrhy

Celkové náklady: 1 160 tis.
Kč
Dotace IROP: 100% 1 160 tis.
Kč
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: 908 tis. Kč

Přímé náklady na odpadové
hospodářství: 7 054 tis. Kč

Realizováno

Dodávka popelnic

270 ks pro tříděný
odpad

Celkové náklady: 1 593 tis.
Kč
Dotace IROP: 1 354 tis. Kč

V přípravě

Umístění podzemních
kontejnerů (žádost o dotaci
2/2018)
Městu předána polní cesta
v lokalitě „U Sklepů“

3 stanoviště ve městě
(ul.

Celkový rozpočet: 3 043 tis.
Kč
Dotace IROP: 85 %
Státní rozpočet – Státní poz.
úřad - hodnota 1 274 tis. Kč

5.3.2 Realizace
společných zařízení
pozemkové úpravy

Realizováno

Ukončeno

1 ks

Celkový rozpočet: 1 924 tis.
Kč
Dotace IROP: 1 732 tis. Kč
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5.3.3 Revitalizace

V přípravě

Vytvoření vodní plochy v okolí
opraveného historického
mostu Insel – po realizaci

Vodní plocha – rybník
(projektový záměr)

Celkové náklady: 20 000 tis.
Kč
Dotace OPŽP

5.4.1 Podpora aktivit
dětí a veřejnosti
vedoucí ke zlepšení
živ.prostředí
6.1.1 Podpora
mikulovského
gymnázia a středního
školství
6.1.2 Zachování
stávající sítě MŠ, ZŠ

Realizováno

Podpora neziskových
organizací

Rozpočet města: 50 tis. Kč

Realizováno

Finanční podpora projektů
studentů

1 individuální dotace
na realizaci projektu
„Centrum ekologické
výchovy“

Realizováno

Nástavba MŠ Habánská

Nárůst kapacity o 1
třídu

Celkové náklady: 14 308 tis.
Kč
Dotace IROP: 12 756 tis. Kč

V přípravě

Rozšíření odborných učeben u
ZŠ Valtická – pracoviště
Pavlovská

Vybudování 2
odborných učeben
v budově na ul.
Pavlovská včetně
vybavení

Celkové náklady: 19 081 tis.
Kč
Dotace IROP: 17 173 tis. Kč

Realizováno

Rekonstrukce kanalizace ZŠ
Valtická

Dokončená 1.etapa

Rozpočet města: 2 200 tis. Kč

Realizováno
průběžně

Dohled MP na příchod a
odchod dětí

krajiny – krajina
našich předků
5.4 Podpora
environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty

PO6 Občanská
vybavenost
6.1 Zachování stávající sítě
MŠ, ZŠ a SŠ s podporou
dalšího rozvoje (školství)
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6.1.3 Spolupráce
s Městskou policií –
dohled před školami
v době příchodu a
odchodu dětí

Rozpočet města: 15 tis. Kč
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6.2 Podpora a zachování
sociálních služeb

strana 26

6.2.1 Mikulov – město
bez bariér

V přípravě

Viz 1.1.2

6.2.2 Zachování
stávajících sociálních
služeb a jejich rozvoj

Průběžně
realizováno

Všechny sociální služby, které
poskytuje organizace Gcentrum Mikulov: domov pro
seniory, pečovatelská služba,
odlehčovací služba poskytují
registrované sociální služby.

6.2.4 Spolupráce NNO
– spolupráce mezi
organizacemi

Průběžně
realizováno

6.2.5 Účinná opatření
na protidrogovou
prevenci

Dokončeno

Byla schválena dotace
Biliculum, z.ú. ve výši nájmu
pronajatých prostor tj.
538.115,-Kč
Charita- nízkoprahové denní
centrum 9 608,-Kč
Charita – kontaktní centrum
60 500,-Kč
Viz. 3.5.2

6.2.6 Vybudování
sociálního bydlení

Realizováno

Vybudování 8 bytových
jednotek pro sociální bydlení
v domě Venušina 31
Viz. 5.1.1

2 nová lůžka v domově
pro seniory (celkem
43) přebudování
z bytu v DPS; 71
aktuálních smluv
pečovatelské služby
dotace Biliculum, z.ú.
538.115,-Kč
dotace – Charita Břeclav
celkem – 70 108,-Kč

8 bytových jednotek

Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026

strana 27

3. Aktualizace Strategického plánu
Aktualizace Strategického plánu

Ano

Ne

Zdůvodnění aktualizace

4. Závěrečná část
Jméno a příjmení statutárního
zástupce/oprávněné osoby:*
Funkce v organizaci:
Místo a datum:
Podpis a razítko

Rostislav Koštial
starosta
Mikulov …………………

……………………………….
Poznámky

Vyhodnocení Akčního plánu města Mikulov rok 2017
Aktivita
Číslo

Název

Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava
1.1.1
1.1.2

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Obsah aktivity
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno
Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura

Průběžně aktualizovat pasport chodníků, každoročně
nejpozději k 31.12. běžného roku
ul. Gagarinova - Hliniště + odvodnění
Vybudování nových chodníků
ul 22. dubna, chodníky

Správa chodníků

Vybudování ostrůvku ul. Česká-Pavlovská-Brněnská
1.1.3

Bezpečné a bezbariérové
přechody pro chodce

Průběžně
realizováno
V přípravě
Dokončeno
V přípravě

2015 - 2018
2018
2016, 2017
2016-2017

Osvětlení přechodů pro chodce (28.října, U kasina ABBAS, U
Elišky, Armyshop - Nová)
Dokončeno

2017

Opatření 1.2 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť

1.2.1

Dostavba R52

Podporovat realizaci dostavby R52

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

7 260 000
splněno

2015-2018

prostředky ŘSD,
v rámci vástavby
chodníků
22.dubna

Aktivita
Číslo

Název

Obsah aktivity

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno

Opatření 1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť

1.3.1

1.3.2

Správa parkovišť

Budování nových parkovišť

Vyhodnotit efektivitu dosavadního systému parkování ve
městě

Vytipovat lokality pro vybudování záchytného parkoviště,
případně park. domu a zahájit přípravu realizace

Realizováno vyhodnocena
možnost rizšíření
placeného
parkování ba
ul.1.května

2017

vyhodnocena
efektivita - úprava
cen parkovacích
karet pro
rezidenty

2017

V přípravě parkoviště na ul.
Na Hradbách

2018

5 000 000

V přípravě navýšení počtu
parkovacích míst
na ul. Pavlovské

2018

2 500 000

Aktivita
Číslo

1.3.3

Název

Obsah aktivity

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno

Oprava komunikace ul. Venušina

V přípravě jednání s
VaK(špatný stav
kanalizace)

Okružní křižovatka ul. Pavlovská-Hniliště-DukelskáBezručova

V přípravě vydáno územní
řízení, práve na
PD ke stavebnímu
povolení

2016

1 100 000

2017-2018

8 500 000

V přípravě Probíhá územní
řízení

2018

7 100 000

Oprava komunikace Koněvova

V přípravě stavební povolení
3/2018(práce
budou zahájeny
do rekonstrukci
kanalizace)

2018

6 000 000

Oprava komunikace ul. Česká

V přípravě stavební povolení
3/2018

2017

3 000 000

Oprava místních komunikací a
Propojení komunikace Bezručova-Žižkova
budování nových

Aktivita
Číslo

Obsah aktivity

Název

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno

Opatření 1.4 Řešení negativních vlivů dopravy
1.4.1

Doprava ve městě

Zavést systém blokového čištění komunikací (ulic) - příprava

Řešit porušování dopr. předpisů, které negativně ovlivňují
bezpečnost dopravy
1.4.2 Bezpečnost dopravy ve městě
Zvýšit bezpečnost dopravy ve městě provozováním
stacinárních měřičů rychlosti - pořízení radaru
Vybudování bezpečnostního ostrůvku ul. Bezručova (PD)
Opatření 1.5 Řešení dodatečné dopravní obslužnosti
1.5.1

Veřejná hromadná doprava

Autobusová zastávka s točnou v lokalitě Mušlov

2016
průběžně
realizováno Běžným výkonem
služby MP
Mikulov
Ukončeno - 2
stacionární
měřiče(5 měřících
míst)

2016 - 2018

3 002
přestupky

2017

splněno

Ukončeno

2016

splněno

V přípravě projekční práce

2018

6 200 000

Opakovaně požádážádat JMK o přímé spojení Mikulov - Brno
realizováno
prostředky hromadné dopravy
Opatření 1.6 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových inženýrských sítí

Aktivita
Číslo

Název

Obsah aktivity

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno

V přípravě Vybudování chybějící technické infrastruktury v okrajových vydáno stavební
částech města - ul. Valtická (vodovod, kanalizace, chodníky, povolení na
VO, přechod pro chodce, ČSOV)
vodovod a
1.6.1
Inženýrské sítě
kanalizaci
V přípravě - PD ke
Modernizace veřejného osvětlení ve městě (v návaznosti na
stavbenímu
3.1.2) - rekonstrukce VO sídliště
povolení
Průběžně aktualizovat pasport mobiliáře, každoročně
průbežně
nejpozději k 31.12. běžného roku
realizováno
realizováno - 13
1.6.2 Mobiliář města
Průběžně zajišťovat údržbu městského mobiliáře a jeho
zrekonstruovanýc
doplňování
h laviček, 1 chytrá
lavička
Prioritní oblast 2 Kultura, sport a volný čas
Opatření 2.1 Vytvoření zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity
2.1.1
2.1.2

Využití bývalé budovy DDM

Dokončit opravu objektu centrum volného času

Ukončeno

Vytvoření kulturního zázemí

Amfiteátr - oprava hlediště a technického zázemí
Ukončeno
Zpracovat studii řešení kina - vybudování zázemí pro umělce
V přípravě - studie
různých kulturních spolků

2015-2018

cca 20 000 000,
část dotace z
SFŽP(žadatel VaK
Břeclav)

2015 - 2018

7 300 000

2016-2018

2017

82 000

2015

splněno

2015

splněno

2016

Aktivita
Číslo

Název

Obsah aktivity

Opatření 2.2 Zkvalitnění (případně rozšíření) kulturních a volnočasových aktivit
Vybudování polyfunkční sportovní plochy se zimním
využitím jako kluziště

2.2.2

Vybudování nových a
rekonstrukce stávajících
sportovišť

Vybudování tenisového areálu - lokalita Na Hradbách

Vybudování relaxační zóny na sídlišti(Fitnesspark)

Rekonstrukce koupaliště včetně dobudování sportovních
aktivit
Opatření 2.3 Rozšířit spolupráci, respektive participaci s jednotlivými subjekty mikroregionu
Využití sportovní haly také jako zázemí pro sportovní aktivity
2.3.3 Nové formy využití haly
realizované na polyfunkční sportovní ploště
Opatření 2.4 Trvalá podpora na obnovu a údržbu památkových objektů
Trvalá podpora památkových
Národní dům - "Dům evropského porozumění"
2.4.2
objektů
Budování reprezentativního realizace v návaznosti na aktivitu 5.2.2 Revitalizace prostor
2.4.3
centra
Náměstí a Kostelního náměstí
Opatření 2.5 Kulturní a duševní dědictví
Evidence všech kulturních i
Vytvoření ročenky kulturních a sportovních aktivit
2.5.1
sportovních aktivit
Přemístění sousoší „Rodina“ od akademického sochaře
Podpora multikulturní
2.5.2
Kolbasy
dispozice města

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno
V přípravě vydané stavební
povolelní
V přípravě - studie
V přípravě - PD,
územní
rozhodnutí,
vybraný dodavatel

2015 - 2017

23 000 000

2018

2018

5 600 000

dle rozsahu

V přípravě - studie
V přípravě

2016-2018

nákup
nemovitosti

2016-2018

V přípravě - studie

2016-2018

22 000 tis. Kč

2016
Ukončeno

2016-2017

splněno

Aktivita
Číslo

Název

Obsah aktivity

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno

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

3.1.2

3.1.3

V přípravě - PD ke
Modernizace veřejného osvětlení ve městě (v návaznosti na
stavbenímu
1.6.1)
povolení

2018

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení - EFEKT

Ukončeno

2017

2 200 000, z toho
50% MPO

Pokračovat v nákupu energií prostřednictvím aukce,
případně burzy

realizováno

2017 - 2018

realizováno
průběžně každý
rok - Pravidelná
kontrola zřízených
PO veřejnosprávní
kontrola na místě
a kontrola
hospodaření
obchodních
společností

odhadovaná
úspora 1 500 000
Kč

2017 - 2018

Sížit náklady na energie

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

Aktivita
Číslo

Obsah aktivity

Název

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno

Opatření 3.3 Rozšíření podnikatelských možností
Ukončeno Vybudování
místa pro
stánkový prodej
a přemístění
stánků

3.3.1

Vybudovat a podporovat
farmářské trhy

3.3.2

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

Navrhnout řešení farmářských trhů

Udržovat pasport domů a
Aktualizovat pasport domů a bytů ve vlastnictví města
bytů ve vlastnictví města
Opatření: 3.4 Podpora mimosezónních aktivit

2016

2016-2018

3.3.7

průběžně
realizováno

2015-2018

3.4.1

V přípravě probíhá pořízení
nového územního
plánu

2017 - 2018

Rozšiřování bodů
kamerového
systému

2015-2018

Agroturistika

V novém územním plánu vytvořit podmínky pro rozvoj
agroturistiky

Opatření 3.5 Prevence majetkové kriminality a ochrana majetku
3.5.1

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

splněno

1 160 000
(dotace IROP)

779 895

Aktivita
Číslo

Název

Obsah aktivity

Opatření 3.6 Zvýšení transparentnosti a efektivity činnosti orgánů města
Snižování administrativní
Elektronizace dokumentů pro jednání RM a ZM vč. výstupů z
3.6.1 náročnosti činnosti orgánů
jednání
města
Nasazení prezentačního a konferenčního systému,
umožňujícího mimo jiné zjišťování a evidenci jmenovitého
hlasování členů ZM, jeho prezentaci (zobrazování) přímo na
Zlepšení komunikace a
jednání ZM, případně následné zveřejňování na webových
3.6.2
prohlubování důvěry mezi
stránkách města
orgány města a občany
Aktualizovat, případně dopracovat postup (návod) při řešení
životních situací v působnosti orgánů města a zpřístupnit
materiál na webu města
Zpracovat plán vzdělávání zaměstnanců zařazených do
Prohlubování odbornosti a městského úřadu pro následující tříleté období
získávání dovedností úředníků k prohlubování jejich odbornosti, dovedností
3.6.3
a ostatních zaměstnanců administrativních, vč. IT dovedností a jeho realizace
města, zlepšování pracovních Nastavení jednotné úrovně "vizuálu" dokumentů městského
podmínek
úřadu
Vybavení nových spisoven regály atd.

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno
V přípravě - SW
pro Elektronizaci

2016-2017

Ukončeno

2016-2017

V přípravě

2016

Ukončeno

2016-2018

Průběžně
realizováno
Ukončeno

50 000

splněno

50 000

1 000 000

2016 - 2017
2016

splněno

Aktivita
Číslo

Název

Obsah aktivity

Opatření 3.7 Zvýšení kybernetické bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury

3.7.1

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

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno
Průběžně realizováno Pro zvýšení
bezpečnosti lokální
sítě byla nainstalována
nová verze
antivirového
programu ESET
EndPoint Anivirus
verze 6.
Pro zvýšení
bezpečnosti a
komfortu
virtualizované
infrastruktury byly
nainstalovány poslední
verze virtualizační
platformy vSphere a
správy
virtualizovaného
prostředí vCenter.
Pro lepší výkon a
bezpečnost byla
nainstalována poslední
verze virtualizační
platformy pro virtuální
desktopy Horizon
View.
Pro zlepšení systému
zálohování bylo
pořízeno diskové pole
SYNOLOGY a
zálohovací SW VEEAM
pro rychlé zálohován í
a obnovu virtuálních

2016-2017

Aktivita
Číslo

Název

Obsah aktivity

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno

Prioritní oblast 4 Cestovní ruch
Opatření 4.1 Kultivace kulturního a přírodního bohatství
Údržba a obnova krajiny v Mikulově - prevence sesuvů půdy
Ukončeno
na ul. Nová

4.1.2

4.1.3

Údržba a obnova krajiny

Vytvořit centrum současného
výtvarného umění

2017

splněno

Mikulov, Portz Insel - obnova komponované historické
krajiny

V přípravě - PD
pro stavební
povolení
rekonstrukce
mostu a cest,
všechna povolení

2016 - 2017

27000000(podan
á žádost o dotaci
INTEREG)

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

V přípravě dopracování
vybrané studie k
přípravě
výběrového řízení
na PD

2016-2018

20 000 000

ukončeno

2016-2017

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

splněno

Aktivita
Číslo

Název

Obsah aktivity

Opatření 4.2. Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury
Vybudování odpočívek na stávajících cyklostezkách v k.ú.
Mikulov
Motivovat podnikate k nabídce služeb pro
Oprava a údržba cyklostezek cykloturisty(opravy kol, půjčovny kol, občerstvení pro
4.2.1
vč. jejich značení; vznik
cyklisty na cyklostezkách nebo v jejich blízkosti)
nových cyklostezek
Vybudování cyklostezky Stará celnice - hranice kat. území
Sedlec

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno

ukončeno

2016 - 2017

splněno

Aktivita
Číslo

Název

Obsah aktivity

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno

Opatření 4.3 Vybudování a rozvoj společného řízení destinace

4.3.1

Fungující a aktivní destinační
agentura

Více aktivovat destinační agenturu

Zpracování
strategie činnosti
Mikulovské
destinační
společnosti
vč.swot analýzy

Opatření 4.4 Efektivní marketing a propagace destinace
Organizovat ankety mezi občany a návštěvníky
Průzkum spokojenosti a
města(atraktivita města, nabídka zážitkových služeb, kultura,
4.4.2 potřeb mezi návštěvníky
ostatní služby spojené s CR - ubytování, stravování,
města
parkováná atd.)
4.4.3

Stanovení cílových skupin a
marketingové cílení na tyto
skupiny

Mikulov - Land um Laa: společná cyklomapa MoravskoRakouské příhraničí

2015-2018

2016 - 2018

Realizováno

2017 - 2018

600 000(dotace
Fond malých
projektů - 510
000)

Aktivita
Číslo

Název

Obsah aktivity

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno

Prioritní oblast 5 Urbanismus a bydlení
Opatření 5.1 Podpora rozvoje výstavby v souladu s urbanistickými a přírodními hodnotami

5.1.2 Startovací byty

Pořízení nových bytů rekonstrukcí stávajících objektů

Realizováno rekonstrukce
bytového domu
ul. Venušina(vznik
8 bytových
jednotek)

2017 - 2018

5.1.4

Regulační plán MPR

Pořízení regulačního plánu MPR, vč. ochranného pásma

Realizováno

2018

5.1.7

Nový územní plán města

Pořízení nového územního plánu města

Realizováno

2016 - 2018

7 740 000
(dotace IROP
85%)

1 924 000
(dotace IROP 90
%)
1 160 000
(dotace IROP)

Aktivita
Číslo

Obsah aktivity

Název

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno

Opatření 5.2 Podpora a rozvoj veřejných prostor
5.2.2

5.2.4

Revitalizace prostor Náměstí a
Obnova prostor Náměstí a Kostelního náměstí
Kostelního nám.

Svoz a třídění odpadů sídliště

Úprava sběrných míst a stanovišť pro ukládání tříděného
komunálního odpadu v rámci ISNO

V přípravě zpracované studie

2016-2018

20 000 000

Realizováno veřejná zakázky
na
realizaci(nadzemí)
, žádost o dotaci
2/2018 podzemní
kontejnery

2018

12 000 000

Pořízení projektu ozelenění města včetně plánu péče o
Vytvoření plánu péče veřejné veřejnou zeleň v návaznosti na projekt "Revitalizace zeleně v Ukončeno
5.2.6
zeleně
Mikulově"
Postupná realizace projektu ozelenění města
Průběžně
Opatření 5.3 Péče o krajinu
5.3.2

Realizace společných zařízení Zpevněná polní cesta za "Panskou alejí" (Státní pozemkový
pozemkové úpravy
úřad), zpevněná polní cesta "Pod Svatým kopečkem"

Ukončeno

Revitalizace krajiny - Krajina
Řešení jímacího území gravitace (v návaznosti na 4.2.2)
našich předků
Opatření 5.4 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

5.4.2

Informační kampaň k třídění komunálního odpadu v rámci
systému ISNO

V přípravě - bude
součástí žádosti o
dotaci pro aktivitu
5.2.4

splněno

2016-2018

2015,2016
2016 - 2018

5.3.3

Osvěta třídění tuhého
komunálního odpadu

2015-2016

2015-2018

splněno

Aktivita
Číslo

Název

Obsah aktivity

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno

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

6.1.2

Zachování stávající sítě ZŠ,
MŠ, SŠ

Rozšíření kapacity MŠ - půdní vestavba MŠ Habánská,
modernizace vybavení

Realizováno

2017 - 2018

Podpora činnosti zařízení pro děti předškolního věku dětské skupiny

Průbežně
realizováno dotace z města

2015 - 2018

Přístavba odborných učeben ZŠ Valtická

Realizováno

2017 - 2018

Postupná modernizace vybavení MŠ a ZŠ

průběžně
realizováno

2016 - 2018

14 000 000 vč.
vnitřního
vybavení a
venkovních
prvků(dotace
IROP 90%)

18 200 000
(dotace IROP
90%)
500 000/rok

Aktivita
Číslo

Název

Obsah aktivity

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno

Opatření 6.2 Podpora a zachování sociálních služeb (sociální oblast)
Vyhotovení Územní studie bezbariérové město

6.2.1

Mikulov město bez bariér
Vybudování bezbariérového města - úprava přechodů pro
chodce, bezbariérové chodníky

Podpora služeb pro rodiny s dětmi 1

Podpora služeb pro rodiny s dětmi 2

Ukončeno generel
bezbariérovosti
realizováno
průbežně chodníky +
přechody pro
chodce
ul.22.dubna,
přechody pro
chodce na I/52
průběžně
realizováno Bilikulum denní
stacionář
průběžně
realizováno Bilikulum sociálně
aktivizační služba

2016

splněno

2017-2018

2015 - 2018

2015 - 2018

dotace
Biliculum, z.ú.
538.115,-Kč

Aktivita
Číslo

6.2.2

Název

Obsah aktivity

Zachování stávajících
sociálních služeb a jejich
rozvoj
Podpora vybraných preventivních služeb

Udržení sociálních služeb pro seniory
Rozšíření počtu lůžek u sociální služby domov pro seniory v
6.2.6 Vybudování sociálního bydlení Rozšíření kapacity domova pro seniory přístavbou G-centra

Stav přípravy/v
přípravě,
Předpokládané
Doba realizace
realizováno,ukon
náklady (Kč)
čeno
průběžně
realizováno charita domov sv.
Agáty, charita
azylový dům ,
charita
nízkoprahové
denní centrum ,
charita kontaktní
centrum
průběžně
realizováno - G
centrum(2 nová
lůžka celkem 43
průběžně
V přípravě územní
rozhhodnutí

2015 - 2018

dotace –
Charita Břeclav
celkem – 70
108

2015 - 2018
2015 - 2018
2016 - 2018

1 nové lůžko
95 000 000
hrubý odhad

