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Materiál pro jednání ZM dne 25.2.2019 
 

 
Důvodová zpráva: 
 

Vyhodnocení Strategického plánu města Mikulov a Akčního plánu města Mikulov 

 

Odbor rozvoje a živnostenského podnikání předkládá zastupitelstvu města Roční zprávu o 
realizaci strategického plánu města Mikulov za období 2018 a vyhodnocení Akčního plánu za 
rok 2018. 

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. 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. 
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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: 3. 

Monitorované období: Začátek 1.1.2018 Konec 31.12.2018 

Datum vypracování zprávy: 5.1.2018 - 25.1.2018 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení, funkce: Ing. et Ing. Stanislav mach, vedoucí odboru rozvoje a ŽP 

Telefonní číslo/mobil/Fax: 519 444 612 

E-mail: mach@mikulov.cz 

 

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 2018. 
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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 

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

Aktivity 

naplňující 
opatření 

(v přípravě, 
realizováno, 
ukončeno) 

Stručný popis Výstup Náklady (rozpočet 
města/dotace%/poskytovatel) 

            

Opatření           

PO1 Doprava a 

technická 
infrastruktura 

 1.1.1 Správa 
chodníků  

 realizováno    Na základě vyhodnocení 
pasportu chodníků byl 
zpracován plán údržby 
chodníků na rok 2018 

Plán údržby chodníků 1 766 259 Kč 

1.1  Bezpečná pěší 
doprava 

 Plán zimní údržby je 
aktualizován na stávající 
stav místních 
komunikací 

Plán zimní údržby 400 225 Kč 

1.1.2. 

Vybudování 
nových chodníků 
   

Realizováno - Výměna povrhu 
chodníků na ulicích: 

Obnova funkčnosti povrchu  Rozpočet města 

  - 22.dubna 79 202 Kč 

  - Majakovského 282 622 Kč 

  - Brněnská 74 866 Kč 

  - Rep. obrany 90 510 Kč 

  -Venušina 599 000 Kč 

  - Mlýnská 310 242 Kč 

  - Nádražní  73 533 Kč 

V přípravě     

  obnova chodníků - 
sídliště. 

    

  chodník valtická     

  chodník u Bors k G&G   250 000 Kč 
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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 91 000 Kč 

1.2  Tranzitní 
doprava a obchvat 

města 

1.2.1 Dostavba D 

52   

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

bylo vydáno územní 
rozhodnutí, které k 
dnešnímu dni nenabylo 
právní moci 

Bez nákladů. 

1.2.2 Kamiónová 
doprava  

V přípravě Na území města Mikulov 
nejsou vhodné plochy 
pro parkování kamionů 

stanovení místní úpravy 
provzu v průmyslové zóně 

Bez nákladů. 

Dopravním značením 
bylo řešeno neoprávněné 
parkování kamionů 
v průmyslové zóně podél 
silnice I/52, kde 

docházelo ke 
znečišťování veřejného 
prostranství 
Z důvodu nedořešení 
vlastnických vztahů 
nebylo řešeno 
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1.3  Rekonstrukce 

stávajících a 
vybudování 

nových 
komunikací a 

parkovišť 

1.3.1 Správa 
parkovišť    

  Efektivita parkovacího 
systému byla 
vyhodnocována 
průběžně a průběžně 
byly upravovována ceny 
parkovného. Byla 
zpracována studie 
možnosti rozšíření 
pakovacího systému. 

Nový ceník za parkování V rámci pracovní činnosti. 

 1.3.2 Budování 
nových 
parkovišť  

V přípravě Bylo zadáno zpracování 
projektové dokumentace 
na vybudování 
parkoviště za sportovní 
halou Na Hradbách. 

Nové parkoviště za 
sportovní halou. 

  

V přípravě Zpracovává se studie na 
možnost parkování u 
hřbitova. 

Nové parkování u hřbitova.   

V přípravě Byla zpracována 
projektová dokumentace 

na parkoviště u Fitness 
parku čeká se na 
pokračování stavebního 
řízení.  

Nové parkoviště u Fitness 
Parku. 

  

V přípravě Byla zpracována 
projektová dokumentace 
na parkování na ulici 
Pavlovská 

Nové parkování na ulici 
Pavlovská. 

1 600 000 Kč 

1.3.3 Oprava 

místních 
komunikací a 
budování 
nových  

 Ukončeno  Byla provedena 

průběžná oprava 
místních komunikací 

 Oprava výtluků a 
kanalizačních vpustí 

 Rozpočet města 259 975 Kč 

Ukončeno Tyršova Obnova funkčnosti povrchu  Rozpočet města 
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22.dubna – doplnění 111 402 Kč 

Školní 460 702 Kč 

Havlíčkova 354 587 Kč 

Venušina 160 551 Kč  
V přípravě       

  Habánská komunikace. Vybudování nové 
komunikace. 

2 000 000 Kč 

  Růžová komunikace. Oprava.   

  Mlýnská komunikace Oprava.   

1.4 Řešení 
negativních vlivů 
dopravy 

1.4.1 Doprava ve 

městě  

Realizováno 
průběžně 

Pravidelná aktualizace a 
obnova dopravního 
značení 

  Rozpočet města 300 000 Kč 

  

pravidelná očista 
komunikací ve městě je 
zajištěna 

Realizováno  Byla zpracována Studie 

řešení dopravy 
v Mikulově, fáze 2 

 Studie   

1.4.2 Bezpečnost 
dopravy ve 

městě  

Realizováno  Zvýšit bezpečnost 
dopravy ve městě 
provozováním  a 
doplněním stacionárních 
měřičů rychlosti. 

 2 měřiče  5 měřících míst 

 1.5 Řešení 
dostatečné 

1.5.1 Veřejná 
hromadná 

Realizováno 
průběžně 

 Městská doprava 
zajištěna v rámci linky 

městká doprava Rozpočet města 755 151Kč  
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dopravní 
obslužnosti 

doprava    585 v rámci IDS JmK   

  Předpokládané náklady 6 200 tis. 

Kč  

1.6 Rekonstrukce 

stávajících a 
vybudování 
nových 
inženýrských sítí; 
mobiliář města 

 1.6.1 Inženýrské 
sítě 

V přípravě Vydáno stavební 
povolení pro lokalitu ul. 
Valtická 

Vybudování nové technické 
infrastruktury na ulici 

Valtická. 

48 000 000 Kč 

V přípravě Vydáno stavební 
povolení pro lokalitu ul. 

Pod Novou (vodovod a 

kanalizace) 

Vybudování nové technické 
infrastruktury na ulici. 

V rámci developera. 

V přípravě Vydáno stavební 
povolení pro lokalitu 
kasárna (vodovod a 
kanalizace) 

Vybudování nové technické 
infrastruktury na ulici. 

V rámci developera. 

1.6.2 Mobiliář 
města  

Realizováno 
průběžně 

Obnova městského 
mobiliáře 

    

9 zrekonstruovaných laviček 
a pořízen nový mobiliář do 
hřbitovního parku, lavičky i 
odpadkové koše SKM a na 
psí exkrementy 

Nový mobiliář stál celkově 
z rozpočtu města: 242 000 Kč 
s DPH 

  Opravy laviček je z rozpočtové 
položky Očista města 

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, 

Zázemí pro 13 neziskových 
organizací, prostor 
k pronájmu na akce 

Nákup venkovních fitness přístrojů 
pro seniory – umístěno v atriu 

budovy – 242 tis. Kč 
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rekonstrukce střechy. 
Postupně jsou 
rekonstruovány části 
vodovodního a 
kanalizačního řádu, 
elektroinstalace. 

Instalace akustických absorbérů ve 
Společenském sále – 85 tis. Kč 

Nákup nových židlí do 
Společenského sálu – 50 tis. Kč 

Přebudování plynové kotelny – 107 

tis. Kč 

    

2.1 Vytvoření 
zázemí pro kulturu 
a volnočasové 
aktivity 

2.1.2 Vytvoření 
kulturního 
zařízení 

V přípravě Zahájeno jednání o 
rekonstrukci objektu 

„Národní dům“  

Studie   

2.2 Zkvalitnění 
(případně 
rozšíření) 
kulturních a 
volnočasových 
aktivit 

2.2.1 Zlepšit a 
zkulturnit 

stánkový prodej 
v centru města  

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

 Prodloužení otevírací doby 
na Náměstí 

 0 

 2.2.2. 

Vybudování 
nových a 
rekonstrukce 

stávajících 
sportovišť  

 Realizováno       

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

    

  Opravy skateparku   200 tis. Kč 
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Ukončeno Zbudování  
Workoutového hřiště na 
sídlišti (součást fitness 
parku) 

1 hřiště 1 906 tis. Kč 

        

Ukončeno Zbudování 
Rákosníčkova hřiště – 

firma Lídl 

1 hřiště dar 

        

V přípravě Vybudování tenisového 
areálu 

Projektová dokumentace    

2.2.3. Rozšířit 
nabídku 
kulturních, 
volnočasových a 
sportovních akcí 
  

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

 Navýšení počtu kulturních 
akcí 

 Celkem 42 akcí v Mikulově 

2.2.4 Zlepšení 
spolupráce 
organizací 
v oblasti kultury, 

sportu a 

volnočasových 
aktivit  

Průběžně Podpora spolupráce – 

metodická pomoc 

Spolupráce při finále Miss 

středních škol, charitativní 
akci Voráček Cup, festivalu 
Sousedé, Setkání souborů 
pod traneční horou apod. 

0 Kč 

2.2.5 Podpora 

aktivit v oblasti 

kultury, sport a 

volnočasových 
aktivit  

Realizováno Dotace na kulturu – 

poskytovatel 

Jihomoravský kraj: MVS 

„dílna“ 2018 – 409 000 

Kč (z toho 109 tis 
Program kultura, 300 tis 

ID) 

1 ID – MVS 2018 MVS – celkové náklady 1 194 134 

Kč, z toho dotace celkem 639 000 

Kč; tj. 53,51 % dotace 
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  Dotace MKCR – pro 

MVS 2018 – 180 000 

1 RKPP – MVS 2018 

  Dotace Česko-německý 
fond budoucnosti – pro 

MVS 2018 – 50 000 Kč 

1 MKCR – MVS 2018 

  Mikulovské výtvarné 
sympozium „dílna“ – 

každoroční akce, včetně 
propagace akce, letní 
tvůrčí část a zhotovení 
dokumentačního 
ročníkového katalogu 

1 Č-N FB – MVS 2018  

  2.2.6 Divadlo 

Mikulov  

Realizováno Zavedení projektu 
Divadelní Mikulov 2017 
(každoroční divadelní 
abonmá) a adaptace sálu 
kina pro potřeby 
divadelní produkce 

 Pravidelná divadelní 
představení v Městském 
kině 

 387 200,00 Kč 

 2.3. Rozšířit 
spolupráci, 
respektive 

participaci s 

jednotlivými 
subjekty 

mikroregionu 

Mikulovsko 

 2.3.1 Zapojení 
podnikatelských 
subjektů do 
sportovních a 
kulturních akcí  

Realizováno  Zapojení podnikatelů 
v rámci pořádání 
kulturních akcí, nabídka 
balíčků na propagace 

 Stánkový prodej na 
náměstí, zvýšení povědomí 
o místních firmách u 
návštěvníků 

Zapojeno 6 mikulovských 
podnikatelských subjektů, které si 
zakoupily podnikatelský balíček, 
stánkový prodej během stěžejních 
akcí pořádaných MR. 

  2.3.2.  Realizováno  Průběžně probíhá Rozšíření spolupráce.   
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Rozšíření 
spolupráce mezi 
jednotlivými 
subjekty 

mikroregionu   

spolupráce mezi 
jednotlivými subjekty. 

  

  2.3.3. Realizováno Průběžne jsou prostory 
pronajímány pro různé 
druhy sportovních aktivit 

Rozšíření nabídky  
sportovních aktivit. 

Není doposud stanoveno. 
Nové formy 
využití sportovní 
haly   

  

2.4 Trvalá 
podpora (i 

finanční) obnovy a 
údržby 
památkových 
objektů  

Aktivita 2.4.1 

Systematicky se 

věnovat obnově 
a údržbě 
památek 

Kaple Sv. 

Šebestiána, 
zvonice – 

realizováno, nyní 
v udržitelnosti.  

Oprava fasády na kapli 
Sv. Šebestiána v rámci 
udržitelnosti projektu.  

1 ks udržované  50 tis. Kč z rozpočtu města 

2.4.2 Trvalá 
podpora 

památkových 
objektů   

Ukončeno Zámecká 7 – v rámci 
podpory MPR 

Podpořeno Celkové náklady: 6 441 tis. Kč 

    Dotace MK: 990 tis. Kč 

      

Ukončeno Vídeňská 4 – v rámci 
podpory MPR 

Celkové náklady: 637 tis. Kč 
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    Podíl města: 101 tis. Kč 

    Dotace MK: 230 tis. Kč 

Ukončeno Dům čp. 195 – v rámci 
podpory MPR 

  

    Celkové náklady: 489 tis. Kč 

    Podíl města: 152 tis. Kč 

    Dotace MK: 90 tis. Kč 

2.4.3 Budování 
reprezentativního 
centra  

V přípravě Obnova náměstí Vyhotovena architektonická 
studie 

  

Dokončeno Náměstí 1 -oprava 

fasády a oken 

Opraveno 1 117 430 Kč 

V přípravě Vybudování knihovny a 
expozice současného 
umění Hasicska 
zbrojnice 

Vyhotovena architektonická 
studie 

2 000 000 Kč 

V přípravě Národní dům Skutečné zaměření 500 000 Kč 

2.5 Kultura a 2.5.1. Evidence Realizováno  Web města Mikulova, Pravidelná aktualizace a 50 000 Kč 
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duševní dědictví všech kulturních 
i sportovních 
aktivit   

web Mikulovské 
rozvojové, s.r.o., kulturní 
kalendář pro rok 2018, 
Facebook 

doplňování 

  2.5.2 Podpora 

multikulturní 
dispozice města  

Realizováno Přímá podpora Města 
Mikulova akce Dny 

židovské kultury 

1 dotace (poskytovatel 

Město Mikulov, forma 
objednávky) 

45 000 Kč 

2.5.3 Udržení 
místních tradic  

Ukončeno  Zavedení cimbálových 
posezení na zámku  

 Posezení u cimbálu  45 000 

2.5.4 

Respektovat 

historický duch 
města  

Realizováno  Podpora festivalu 

barokního divadla, 
Židovských slavností aj. 

 Dobové kulturní akce  60 000 

PO3 Ekonomika 

města 

3.1.1 Zachování 
opakovaných 
příjmů 
z nemovitého 
majetku  

Realizováno 
průběžně 

V roce 2018 provedla 

firma TEDOS Mikulov 

opravy těchto objektů ve 
vlastnictví města 
Mikulova: 

Obnova nemovitostí.   

  dodání a montáž oken 
Republik.obrany 1 - ÚP  

3.1 Efektivní 
hospodaření 
s majetkem a 

finančními 
prostředky města 

rekonstrukce bytu 

Vídeňská 17 

Oprava bytu - Valtická 3, 
volný byt 
Výměna oken v celé 
budově, přípravné práce 
- Rep.obrany 1  

Rekonstrukce domu - 

Růžová 22, vznik 4 b.j 
  montáž nové 

elektroinstalace, výměna 
hl.jističe před 
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elektroměrem, Vídeňská 
17 (byt č.1) 

  oprava střechy, klemp. 
Prvky, zateplení včetně 
materiálu, Mrňouskové, 
Svobody 182/23 

  montáž nové 
elektroinstalace, výměna 
rozvaděče a nových 
zvonků, Náměstí 17 
(společné prostory) 

  Rekonstrukce koupelny - 

Nádražní 11, b.j. č.6 

   rekonstrukce bytu 

Vídeňská 17 b.j. č.7 

  rekonstrukce b.j. č.2 
Náměstí 10 

  Rekonstrukce koupelny, 

WC a topení  - Náměstí 
10, volný byt 

  Rekonstrukce koupelny, 

WC a topení  - Náměstí 
17, volný byt 

  Rekonstrukce stoupaček, 
WC a topení  - Vídeňská 
17, byt č. 7 

  Výměna balkonové 
sestavy - ul.Kpt.Jaroše, 
byt č. 10 

  provedení montáže 
elektroinstalace  - 

Náměstí 10, byt č.2 

  výměna za okna Valtická 
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3 byt. č.1 

  výměna vchodové dveře 
Valtická 3 

  provedení montáže 
elektroinstalace  - 

Náměstí 17, byt č.2 

  rekonstrukce b.j.č. 3 
Náměstí 23 

  oprava podlahy (stěrka + 
PVC), volný byt č. 2 
Náměstí 17 

  zateplení střechy - 
Republik.obrany 1 - ÚP  

   výměna rozvaděče, pro 
BD Náměstí 13 

  Oprava volného bytu č. 2 
- Náměstí 17 

  Oprava veřejného WC - 
Komenského 

  zateplení BD Větrná 
7,8,9 

   montáž nových zvonků 
pro BD Nádražní 7 

  montáž nových zvonků 
pro BD Nádražní 9 

  dokončení výměny okna 
a dveří, Rep.obrany 1 - 
ÚP 

  výměna oken, 
Mrňouskové, Svobody 
182/23 

  dokončení zateplení 
střechy - 
Republik.obrany 1 - ÚP  
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  oprava klempířské práce 
Náměstí 19 

  zateplení střechy, 
foukaná izolace - 
Náměstí 20 

  kuchyňské linky v b.j. 
1+2, Zámecká 7 

  Nadezdění atik před 
rekonstrukcí střechy, 
oprava výtahové 
strojovny, přebourání 
dveří a výměna 
hl.přívodu vody - 
Rep.obrany 1  

  kompletní rekonstrukce 
bytu - Husova 4, volný 
byt č. 5 

  oprava hydroizolaci 

terasy Náměstí 19 

  oprava betonového žlabu 
Náměstí 19 

  dodávka a montáž 
nerezového potrubí - 
dopojení pískových 
filtrů, koupaliště Riviéra  

  výměna plynových kotlů 
v kotelnách Vinařská 4, 
Zd.Nejedlého 11 

  oprava oblouková výloha 
Náměstí 22 - zlatnictví 

  oplechování balkonů 
Větrná 1,2,3,4 

  oprava podlahy volný 
byt č. 1 Náměstí 19 
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  zastřešení balkonu 
Větrná 1-4 

  Výstavba nového plotu 
na koupališti Riviéra k 
parkovišti Billa 

  dodávka a montáže 
ventilátorů na ÚP 

  Výměna oběhového 
čerpadla k tobogánu a 
skluzavce na koupališti  

  dodávka a montáž RTN s 
rádiovým odečtem 
Nádražní 11, 11a, 
Náměstí 27, Vídeňská 
2a, 2b, 2c 

  Zapravení omítek po 
výměně výloh a 
vstupních dveří, výměna 
radiátorů - Náměstí 22, 
zlatnictví 

  montáž nové 
elektroinstalace 

společných prostor pro 
bytový dům Náměstí 13 

  zastřešení balkonu 2 ks 
Nádražní 11 

   výměny střešních oken 
FAKRO Kpt.Jaroše 7 
byt.č. 13 

  Výměna sprchového 
koutu - b.j. č. 3 Vídeňská 
2a 

  Oprava sklepu - Husova 

4, galerie EFRAM 

  Hřbitovním park - 
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oprava cest 

  Zapravení po 
rekonstrukci 

elektrozvodů a 
rozvaděčů na chodbě a 
sklepích - Náměstí 13 

  výměna rozvaděče RE 
vč.připojení pro bytový 
dům ul. Husova 4. 

  odkopávky a 
prokopávky, štěrkodrť, 
hutnění a příprava a 
úklid staveniště 
(hřbitovní park) 

  stavební práce dle Smluv 
o dílo na akci Oprava 
bytu Náměstí 8 b.j. č. 4 

  výroba a montáž 
masivního dubového 
schodiště (24 stupňů) 
Náměstí 29 

  výroba eurooken dle 
nabídky 40/2018 na ul. 
Pavlovská 12, nový byt 
do dvora 

  výměna střešní okna 
Nádražní 11, byt č. 12 

  výměna rozvaděče, pro 
BD Kostelní náměstí 2 

   zateplení BD Větrná 
7,8,9 

  oprava bleskosvodů a 
uzemnění objektu ÚP 
Mikulov 
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  izolace kolektorů proti 
vlhkosti v objektu ÚP 
Mikulov 

3.1.2 Snížit 
náklady na 
energii  

Příprava další 
etapy 

Rekonstrukce veřejného 
osvětlení na LED – 

dotace EFEKT 

 posouzení standardů, 
příprava veřejné zakázky, 
znalecký posudek standardů 

Příprava další etapy 

        

Ukončeno Nákup elektřiny a plynu 
na komoditní burze  

Celková odhadovaná úspora 
1 500 tis. Kč 

Ukončeno 

        

        

        

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  

Částečně realizováno Rozpočet města: 39 tis. Kč – účast 
přizvaných osob auditor 

3.1.4 Získat 
odborníky na 
finanční a 
dotační 
záležitosti  

Průběžně 
realizováno 

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

školení s odborníky   
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 3.2 Poskytování 
informací o 
dotačních 
možnostech 

 3.2.1 Webový 
portál se 
zaměřením na 
dotace  

Zatím 
nerealizováno 

      

 3.3. Rozšíření 
podnikatelských 

aktivit 

3.3.1 Vybudovat 

a podporovat  

farmářské trhy   

V přípravě Tvoří se návrh na 
obnovení farmářských 
trhů 

Fungující farmářské trhy. V rámci pracovní činnosti. 

3.3.2 Preferovat 

prodej místních 

produktů ve 
stáncích na 
Náměstí   

V přípravě Souvisí s obnovou 
farmářských trhů 

Budou podporovány místní 
produkty. 

V rámci pracovní činnosti. 

3.3.3 Městská 
vinotéka, 
podpora 

regionálního 
produktu   

Zatím 
nerealizováno 

Zatím nerealizováno Zatím nerealizováno Zatím nerealizováno 

3.3.4 Příprava 
nových lokalit 
pro podnikání  

V přípravě Probíhá pořízení nového 
územního plánu 

V přípravě V rámci pracovní činnosti. 

3.3.5  

Investice do 

zanedbaných 

Realizace Investice probíhají nebo 
jsou v přípravě. 
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lokalit města   NAPLÁNOVÁNO REVITALIZACE 

MĚSTSKÉHO 
HŘBITOVA 

Obnova hlavní budovy a 
okolních ploch. 

  

Realizace REVITALIZACE 

BYTOVÉHO DOMU 
HRANIČÁŘŮ 1,3,5 

Nové zateplení bytového 
domu. 

13 500 000 Kč 

V přípravě VÝSTAVBA NOVÉ 
TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY - 

VALTICKÁ 

Nová technická 
infrastruktura - kanalizace , 

vodovod, plynovod, veřejné 
osvětlení, chodníky 

  

PŘÍPRAVA PD REKONSTRUKCE 

OBJEKTU VÍDEŇSKÁ 
35 

Oprava objektu   

PŘÍPRAVA PD REKONSTRUKCE 

KOUPALIŠTĚ 

Nové bazény, tobogány, 
technické zařízení. 

31 000 000 Kč 

3.3.6 Investice 

do chodníků a 
osvětlení  

 Průběžně 
realizováno 

 Opravy průběžné opravy 
chodníků a výměna 
povrchů 

Investice probíhají.  Rozpočet města 1 766 259Kč 

REALIZACE Rekonstrukce veřejného 
osvětlení sídliště VO 

Obnova veřejného osvětlení 
na sídlišti. Obnova lamp, 
kabelů, výložníků. 

9 000 000 Kč 

DOKONČENO Mikulov, pěší propojení 
ulic Venušina - 1.května 

Vytvoření nového chodníku 
mezi ulicemi. 

0 Kč 

STAVEBNÍ 
ŘÍZENÍ 

Mikulov, komunikace 

pro pěší ul. Valtická 
chodník 

Vytvoření nového chodníku 
a místa pro přecházení u 
zemědělského areálu. 

0 Kč 
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PŘÍPRAVA PD Ul. Bezručova - 
chodníky a autobusová 
zastávka 

Vytvoření nové zastávky 
kvůli bezpečnější dopravě 
lidí žijící v Mušlově. 

0 Kč 

NAPLÁNOVÁNO Přístupový chodník ke 
G&G 

Vytvoření nového chodníku 
u areálu bors kvůli 
bezpečnosti chodců 
směřujících do výrobních 
areálů. 

250 000 Kč 

NAPLÁNOVÁNO Chodníky na sídlišti. Obnova chodníků na sídlišti. 0 Kč 

 3.3.7 Udržovat  
aktuální pasport 
domů a bytů ve 
vlastnictví města 
  

Průběžně 
realizováno 

pasport bytů (MPO 
průběžně udržuje a 
aktualizuje) 

Pasport se udržuje. V rámci pracovní činnosti. 

3.3.8  Zpracovat 

pasport  místních 
komunikací, 
chodníků  

 Realizováno  Pasport místních 
komunikací bude 
kompletně aktualizován 
v roce 2019 

Pasport místních 
komunikací a chodníků se 
pravidelně aktualizuje 

 Pasport místních komunikací a 
chodníků se pravidelně aktualizuje 

a veřejné zeleně, 
VO   

    Pasport veřejné zeleně  

  Připravováno Pasport veřejné zeleně je 
v návrhu rozpočtu, kdy 
se bude pořizovat 
inventarizace zeleně 
celého města v roce 2019 

  

        

3.3.9  

Vybudovat 

Zatím 
nerealizováno 

Z důvodu nezájmu 
poskytovatelů 

Zatím nerealizováno Zatím nerealizováno 
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rezervační portál 
pro ubytovatele 

na stránkách 
města   

ubytovacích služeb. 

3.4 Podpora 

mezisezónních 
aktivit 

3.4.1 

Agroturistika  

Zatím 
nerealizováno 

      

3.4.2 Kulturní 
akce mimo 

sezónu  

Realizováno -          Koncert ke svátku 
sv. Václava 

6 x akce, realizace na 

základě smlouvy o pořádání 
kulturních akcí 

Rozpočet města, 6 akcí – částky 
včetně DPH: 

-          Oslavy 100 let 

české státnosti 
Koncert ke svátku sv. Václava – 

48 400 Kč 

-          Svatomartinský 
Mikulov 

Oslavy 100 let české státnosti – 

290 400 Kč 

-          Rozsvěcování 
stromku 

Svatomartinský Mikulov – 411 400 

Kč 

-          Advent 

v Mikulově (součástí je 
Mikuláš, Vánoce pod 
radnicí, Vánoční 
koncert) 

Rozsvěcování stromku – 229 900 

Kč 

-          Silvestr Advent v Mikulově – 326 700 Kč 

  Silvestr – 96 800 Kč 

3.5 Prevence 3.5.1 Cílenější Realizováno Restrukturalizace Zvýšení osobních V rámci pracovní činnosti. 
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majetkové 
kriminality a 

ochrany majetku 

práce městské 
policie  

průběžně vnitřního členění a práce 
MP 

zodpovědností 

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 

  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 Zvýšení 
transparentnosti a 

efektivity činnosti 
orgánů města  

3.6.1  Snižování 
administrativní 
náročnosti 
činnosti orgánů 
města   

V přípravě Elektronizace 

dokumentů pro jednání 
RM a ZM 

   předpokládané výdaje na 1. Etapu 
700 tis.Kč – vyčleněno v rozpočtu 
na r. 2019 

      

      

    Bude realizováno z vlastních 
zdrojů v etapách 
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V přípravě Efektivní veřejní správa 
a zavádění nových metod 
– elektronizace procesů a 
modernizace IS. 

Internetový portál pro 
občany, elektronická 
úřední deska, zvýšení 
bezpečnosti sítě 

  

      

3.6.2 Zlepšení 
komunikace a 

prohlubování 
důvěry mezi 
orgány a 
občany   

Rozšířeno Instalace hlasovacího 
zařízení umožňující 
jmenovité hlasování 

rozšíření funkcionalit – 

vytvoření  přípojného bodu 
na řečnickém pultu  

Rozpočet města: 91 tis. Kč 

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 Zvýšení 3.7.1 nasazení Částečně   4 nové servery + nový Rozpočet města:3.416 tis. Kč 
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kybernetické 
bezpečnosti a 
modernizace IT 

infrastruktury 

SW a HW pro 

monitoring 

provozu v síti 
k zajištění vyšší 
kybernetické 
bezpečnosti  

realizováno Pro zvýšení bezpečnosti 
sítě a zvýšení výkonu  
byla pořízena nová 
serverová infrastruktura 
na technologii VSAN – 4 

servery, 2 switch, 4 

licence SW  

antivirový SW celkem 

Byl vyměněn antivirový 
SW – instalován 
Kasperski  

Byl překonfigurován 
firewall 

  

  

PO4 Cestovní 
ruch 

4.1.1  

Vytvořit 
harmonogram 

obnovy 

kulturních 
památek a 
stanovit priority  

V přípravě Obnova památek probíhá 
kontinuálně. 

    

   4.1.2 Údržba a 
obnova krajiny  

V přípravě Mikulov, Portz Isel – 

obnova komponované 
krajiny 

Oprava kulturní památky, 
navazující cyklostezky 

Celkové náklady 27 mil. Kč, z toho 

předpoklad dotace 90 % - 24,3 mil. 

Kč 

  Viz. 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2     

    Zpevnění svahu na ul. Nová 
pomocí mikropilot, oprava 
odvodnění 

Rozpočet města: 3 480 tis. Kč 
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Ukončeno Prevence sesuvů půdy na 
ul. Nová - 22.dubna 

    

    V přípravě projektová 
dokumentace k podání 
žádosti o dotaci z OPŽP 

  

        

        

  Projekt Nakládání 
s dešťovými vodami – 

navazující projekt na 
prevenci sesuvu půdy na 
ul. Nová a 22.dubna 

    

        

V přípravě       

          

4.1 Kultivace 

kulturního a 
přírodního 
bohatství 

4.1.3 Vytvořit 
centrum 

současného 
výtvarného 
umění   

V přípravě Probíhají  
administrativní úkony 
k výběrovému řízení na 
projektanta budovy 

Vybudování nového centra 
umění. 

Sbírka SU – opravy financovány 
z rozpočtu města – 143 tis Kč 

  

  

Sbírka současného 
umění – oprava soch 

umístěných v exteriéru, 
přesuny na veřejné 
plochy 

4.1.4 Využití 
kulturních 

 V přípravě Portz Insel – 

zpřístupnění a obnova 
 Projektová dokumentace, 
podaná žádost o dotaci 

Celkové náklady: 27 mil. Kč 
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památek  komponované historické 
krajiny – obnova 

historického 
patnáctiobloukového 
mostu a propojení 
cyklostezek 

příhraniční spolupráce 
INTEREG 

4.1.5 Konání 
kvalitních 
kulturních akcí  

 realizováno -          Divadelní 
Mikulov 

 13 akcí, realizováno na 
základě smlouvy o pořádání 
kulturních akcí, 1 akce – 

Pálavské vinobraní – 

hlavním pořadatelem je 
Mikulovská rozvojová 

Rozpočet města, 13 akcí – částky 
včetně DPH: 

-          Varhanní 
koncerty 

v Dietrichsteinské 
hrobce 

Divadelní Mikulov – 387 200 Kč 

-          Čtení Mikulov Varhanní koncerty 
v Dietrichsteinské hrobce – 72 600 

Kč 

-          Velikonoční 
slavnosti 

Čtení Mikulov – 60 500 Kč 

-          Pálavský okruh, 
Mikulovská přehlídka 
vín, Setkání souborů pod 
Taneční horou 

Velikonoční slavnosti – 314 600 Kč 

-          Fotoateliér Pálavský okruh, Mikulovská 
přehlídka vín, Setkání souborů pod 
Taneční horou – 121 000 Kč 

-          Slavnosti města 
Mikulova 

Fotoateliér – 84 700 Kč 

-          Concentus 

Moraviae (technická 
podpora) 

Slavnosti města Mikulova – 

665 500 Kč 
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-          Ozvěny dětského 
filmového festivalu Zlín 

Concentus Moraviae – 12 100 Kč 

-          Partnerská města 
baví Mikulov 

Ozvěny dětského filmového 
festivalu Zlín – 605 000 Kč 

-          Mikulovské 
hudební a divadelní léto 

Partnerská města baví Mikulov – 

151 250 Kč 

-          Festival 

barokního divadla 

Mikulovské hudební a divadelní 
léto – 145 200 Kč 

-          Pálavský 
Oldtimer 

Festival barokního divadla – 72 600 

Kč 

-          Pálavské 
vinobraní 2018 

Pálavský Oldtimer – 12 100 Kč 

  Pálavské vinobraní 2018 – náklady 
města 0 Kč 

4.2  Rozvoj a 

zkvalitňování 
turistické 

infrastruktury 

4.2.1 Oprava a 

údržba 
cyklostezek vč. 
jejich značení; 
vznik nových 
cyklostezek  

 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. 

 Okruh cyklostezky  V rámci celého projektu – nelze 

realizovat samostatně, 
předpokládaná hodnota nových 
stezek je 6 mil. Kč z celkových 
nákladů na projekt, které činní 27 
mil. Kč (85%dotace Interreg, 5% 
státní rozpočet) 
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   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. 

 Okruh cyklostezky  V rámci celého projektu – nelze 

realizovat samostatně, 
předpokládaná hodnota nových 
stezek je 6 mil. Kč z celkových 
nákladů na projekt, které činní 27 
mil. Kč (85%dotace Interreg, 5% 

státní rozpočet) 

 4.2.2 Vznik a 

údržba 
stávajících 
naučných stezek 

 NS Novokřtěnci – 

údržba 

  NS Novokřtěnci a 
Svatý kopeček 

Vznik NS Novokřtenci – oprava a nátěr 
všech prvků naučné stezky včetně 
jejich oprav v rámci udržitelnosti – 

25 tis. Kč z rozpočtu města 

  - průběžně – průběžná údržba prvků 
naučných stezek 

nové přeshraniční stezky 
v rámci projektu Insel – 6 

panelů – příroda, památky, 
lokalita Inselu 

NS Insel – předpokládaná hodnota 
je 500 tis. Kč (85% dotace Interreg, 
5% státní rozpočet) 
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  NS Svatý kopeček 
v Mikulově – 

údržba - průběžně 

      

  NS Insel  - 

v přípravě 2019 -
2020 

NS – Insel  - patří do 
celého projektu - viz bod  

4.1.4 

    

4.2.3  

Dopravní 
propojení s 
termálním 
koupalištěm 
Pasohlávky   

   Realizováno  Spojení prostřednictvím 
linky 105 v rámci IDS 
JmK 

jízdní řád z rozpočtu JmK 

4.2.4  

Odstranit z 

Náměstí 
cizorodé prvky   

Realizováno Průběžně realizováno     

4.2.5 

Revize 

dopravního 
řešení 
obslužnosti 
centra města z 
pohledu řidičů   

Realizováno Byla zpracována Studie 
dopravy v Mikulově fáze 
I 

Studie   

4.3 Vybudování a 
rozvoj společného 

řízení destinace 

4.3.1 Fungující a 
aktivní 
destinační 

průběžně 
realizováno  

Mikulovsko-destinační 
společnost směřuje 
všechny aktivity k 

viz dokument: Strategie 

činnosti MDS 2017-2019.  

  

rozpočet MDS 300 tis. Kč | příjem z 
členských poplatků, 
marketingových aktivit 
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agentury  efektivnímu procesu 
destinačního řízení, 
zabezpečuje vhodné 
podmínky pro komplexní 
a systematický rozvoj 
cestovního ruchu na 
území destinace 
Mikulovsko.  

4.3.2  

Efektivní 
spolupráce v 
oblasti 

cestovního ruchu  

průběžně 
realizováno  

posilování spolupráce s 
podnikatelskou sférou v 
regionu Mikulovsko / 

příprava procesu Quality 
patners, spolupráce s 
partnerskými organizace 
v ně destinace, 
spolupráce s aktéry 
cestovního ruchu mimo 
destinace  

vzdělávací aktivity, 
pravidelná setkávání aktéru 
c cr  

rozpočet MDS  

4.4 Efektivní 
marketing  a 

propagace 

destinace 

4.4.1 Vytvořit 
systém nabídky 
návštěv ve 

vinných sklepech 
  

nerealizováno  Pouze poskytování 
informací a evidence v 
databázích TIC. 

    

4.4.2  

Průzkum 
spokojenosti a 

potřeb mezi 
návštěvníky 
města   

nerealizováno        
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   4.4.3  Stanovení 
cílových skupin 
a marketingové 
cílení na tyto 
skupiny 

   Mikulov – Land 

um Laa – společná 
cyklomapa 

 Vytvoření nových 
okruhů a jejich 
distribuce pomocí 
cyklomap se 

zmapováním oblasti 
česko – rakouského 
příhraničí ve směru 
Mikulov – Laa and der 

Thaya a dále blízkého 
příhraničí 

 10 tis. ks cyklomapve 3 

mutacích 

 4.4.3  Stanovení cílových skupin a 
marketingové cílení na tyto skupiny 

      

      

      

      

      

  Propagace v regionu – 

pomocí interaktivních 
panelů Daruma Břeclav, 
Znojmo, Mikulov 

1 webová podsekce ve 3 
jazykových mutacích 

      

  Aktualizace a úpravy 
webových stránek a 
vytváření nových 
podsekcí 

www.cyklotrasy.mikulov.cz/ 

www.cykl 

www.cyklotrasy.mikulov.cz  

      

Realizace 

marketingového 
plánu 

    

      

      

http://www.cyklotrasy.mikulov.cz/
http://www.cyklotrasy.mikulov.cz/
http://www.cyklotrasy.mikulov.cz/
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  Realizace různých typů 
tiskovin ve více 
jazykových mutacích pro 
obsluhu návštěvníků 
města a další potřeby: 

78 tis. ks 

      

  Průvodce městem 
Mikulov 2019, ČJ, NJ, 
AJ, PL – samostatné 
mutace 

60 tis. ks 

      

  Sada letáků:   

  Aktivní dovolená – 

tvorba nové tiskoviny – 

4 samostatné mutace – 

CJ, NJ, AJ, PL 

60 tis. ks 

  Židé v Mikulově - tvorba 

nové tiskoviny – 4 

samostatné mutace 

  

      

  Spoluúčast při realizaci 
tiskoviny Léto na 
Mikulovské  – v 

trojjazyčné mutaci 

60 tis. ks 

      

  Propagace konkrétní ch 
turistických produktů ve 
společném magazínu 
turistické oblasti 

  

    10 tis. ks 

  Zviditelňování 
okrajových částí města – 

vytvoření 
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  Účast na veletrzích:   

  FERIENMESSE, Vídeň, 
Rakousko 

2 strana 

  Regiontour, Brno   

  SLOVAKIATOUR 

Bratislava 

  

  HOLIDAY WORLD, 

Praha 

  

  DOVOLENÁ A 
REGION, Ostrava, 

Cykloturistika - Hradec 

Králové 

  

  Veletrh Trenčín, 
Slovensko 

  

  TT Waršava, Polsko   

      

      

    Účast, propagace adistribuce 
materiálů na 8 veletrzích 

      

      

4.5  

Rozvoj kvality 

služeb v oblasti 
cestovního ruchu  

4.5.1 Zlepšit 
dopravní spojení 
mezi vybranými 
lokalitami   

zatím 
nerealizováno 

      

4.5.2 Otevřít 
vybrané památky 

průběžně 
realizováno  

Rozšíření produktové 
nabídky mimo hlavní 

produkt: Mikulov - tak 

trochu jiná zima |produkt 
rozpočet TIC a partnerů  
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a vinné sklepy i 
mimosezoně   

turistickou sezónu, 
pravidelné zpřístupnění 
památek, průvodcovské 
služby,podpora tradičník 
kulturních akcí. 
Návaznost produktů na 
nabídku celé turistické 
oblasti Mikulov - 

wellnes, posezení ve 
vinných sklepech ....  

Město s vůní svařeného vína  

4.5.3 Rozvoj 

značky   
realizováno 
průběžne 

Vytvoření nového 
vizuálního a zvukového 
loga pro Mikulov. 

    

4.5.4  

Kulturní 
památky 
vhodným 
způsobem 
využívat k 
podpoře dalšího 
rozvoje 

cestovního ruchu  

průběžně 
realizováno  

Kulturní památky jsou 
aktivně zapojovány do 
turistické nabídky města 
Mikulova a regionu 

Mikulovska. 

Přizpůsobují otevírací 
dobu veřejnosti, dopňují 
a obohacují standardní 
prohlídkové objekty, 
rozšiřují provozní dobu 
mimo hlavní turistickou 
seźonu prostřednictvím 
organizovaných 
programů TIC. Doplňují 
činnosti o pořádání 
kulturních a 
společenských akcí, 
vždalávací aktivit 
aj. Koordinace TIC 

Mikulov a MDS.  

  rozpočty provozovatelů 
prohlídkových objektů  
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PO5 Urbanismus 

a bydlení 
5.1.1 Sociální 
byty  

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

Venušina 31 

Vybudování 8 bytových 
jednotek 

Celkový rozpočet: 7 740 tis. Kč 

Dotace IROP: 6 966 tis. Kč 

5.1 Podpora 

rozvoje výstavby 
v souladu 

s urbanistickými a 
přírodními 
hodnotami 

  

5.1.2 Startovací 
byty  

Zatím 
nerealizováno 

Nebyl nalezen vhodný 
dotační program. 

    

 5.1.3 Podpora 

vlastníků 
nemovitostí 
(památky) při 
jejich obnově  

Realizováno 
průběžně 

Poskytnutí dotací na 
obnovu památkových 
objektů 

 4 dotace z města Celkem: 1 500  tis. Kč 

Objekt Vídeňská 4  
(město 153  tis. Kč) – 

oprava havarijního stavu 
stropů,  oprava kleneb, 
sanace vlhkosti a oprava 

souvisejících omítek  

Rozpočet města: 500  tis. Kč;  

Objekt Husova 23 ( 144 

tis. Kč) –  oprava uliční 
fasády 

Vlastníci objektů: 1 000 tis. Kč 

Objekt Svobody 11 a 13  

(24  tis. Kč) – oprava 

uliční fasády  

  

Objekt Koněvova 36 
(100 tis. Kč) – havarijní 
stav fasády 

  

Židovský hřbitov (179  
tis. Kč) – oprava 

havarijního stavu 
ohradní zdi hřbitova  

  

5.1.4 Regulační 
plán MPR, 

        

      V rozpočtu města: 
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ochranné pásmo 
MPR a 

zastavitelných 
ploch  

Realizováno Zpracování návrhu 
regulačního plánu před 
dokončením 

ÚPD 1.590.000,00 bez DPH 

      1.923.900,00 včetně DPH 

      Dotace:  Integrovaný regionální 
operační program 

5.1.5  

Vytvoření 
nabídky dvou 
lokalit pro 

výstavbu RD   

Realizováno Výstavba v lokalitě Pod 
Novou - soukromý 
investor, V lokalitě 
Valtická bude až po 
vydání regulačního plánu 

Lokality vytvořeny. Bez nákladů. 

5.1.6 Regulační 
plán Valtická 
RD  

V přípravě  V návrhu nového 
územního plánu je již 
obsaženo zadání 
regulačního plánu 
Valtická RD 

 ÚPD Není doposud stanoveno 

5.1.7 Nový 
územní plán  

Realizováno Zpracován návrh, běží 
projednání s dotčenými 
orgány.  

 ÚPD V rozpočtu města 

383.200,00 bez DPH 

463.672,00 včetně DPH 

Dotace:  Integrovaný regionální 
operační program 

Číslo projektu: 
CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000264 

5.2 Podpora a 

rozvoj veřejných 
5.2.1  

Revitalizace 

Realizace Probíhá obnova 

veřejného osvětlení 
-- -- 
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prostor prostor 

panelového 
sídliště včetně 
prostor pro 

parkování  

5.2.2 

Revitalizace 

prostor Náměstí 
a Kostelního 
nám.  

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

4 návrhy   

5.2.3 Svoz a 

třídění odpadu   
Průběžně 
realizováno 

Inteligentní systém 
nakládání s odpady 

(ISNO ) 

    

    Přejití z ISNO na 

MESOH 

    

5.2.4 Svoz a 

třídění odpadu 
sídliště   

Realizováno Výstavba nových 
sběrných míst a dodávka 
nových kontejnerů a 
popelnic 

    

        Dále za systém MESOH každý 
měsíc 22 000 Kč  

 5.2.5   Nerealizováno V zatrubněném korytě 
vodního toku se nachází 

    

Zapojení 
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vodního prvku 
do interiéru 
města – otevření 
Hnánického 
potoka   

historicky veřejná 
kanalizační stoka, špatný 
technický stav  

5.2.6  

Vytvoření plánu 
péče veřejné 
zeleně   
Zapojení 
vodního prvku 
do interiéru 
města – otevření 
Hnánického 
potoka   

V přípravě V roce 2019 se bude 

zpracovávat 
inventarizace zeleně 
celého města 

Inventarizace zeleně 350 000 Kč 

5.2.7  

Revitalizace 

lokality „Na 
Doležalce“ – 

městský park   
Vytvoření plánu 
péče veřejné 
zeleně   

Neřeší se – – – 

5.2.8  

Stanovení a 
realizace postupů 
k zapojení 
občanů do 
vytváření a péče 
o veřejný prostor  

Realizuje se Při výsadbě CHKO aleje 
byli zapojeni občané 
města 

Spolupráce s CHKO a 

občany se snaží navázat, aby 
občané se k výsadbám 
chovali jako k vlastním 

– 

S okrašlovacím spolkem 
a městem Mikulov bude 
vzájemná spolupráce 
zapojovat občany 



Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013–2026                                                   strana 41 

 

  

5.3 Péče o krajinu 5.3.1  

Projekt 

revitalizace 

zeleně Sv. 
kopečku   

neřeší se  – – – 

 5.3.2 Realizace 

společných 
zařízení 
pozemkové 
úpravy   

Ukončeno Městu předána polní 
cesta v lokalitě „U 
Sklepů“ 

  Státní rozpočet – Státní poz. úřad - 
hodnota 1 274 tis. Kč 

 5.3.3 

Revitalizace 

krajiny – krajina 

našich předků 

 V přípravě  - až 
po realizaci Insel 

 Vytvoření vodní plochy 
v okolí opraveného 
historického mostu Insel 

Vodní plocha - rybník  20 mil. Dotace OPŽP 

5.3.4  

Podpora 

zemědělství z 
hlediska 

krajinotvorby   

V přípravě S CHKO probíhají 
jednotlivé návrhy 
k výsadbám větrolamům 
a alejím podél cest  

Opět spolupráce s agenturou 

ochrany přírody a krajiny a 
přípravy na jednotlivých 
návrzích v krajině 

– 

5.4 Podpora 

environmentálního 
vzdělávání, 

výchovy a osvěty  

5.4.1 Podpora 

aktivit dětí a 
veřejnosti 
vedoucí ke 
zlepšení 
živ.prostředí  

Realizováno Podpora neziskových 
organizací  

1 individuální dotace na 
realizaci projektu „Centrum 
ekologické výchovy“ 

Rozpočet města: 50 tis. Kč 
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5.4.3  

Osvěta třídění 
tuhého 
komunálního 
odpadu   

realizováno Realizuje se v průběhu 
výstavby odpadových 
míst a předávání 
občanům, dále 
informování o novém 
systému MESOH 

Probíhá na internetových 
stránkách města, facebooku 
a ve zpravodaji 

– 

5.5 

Podpora 

revitalizace 

zanedbaných 
lokalit  

5.5.1  

Podpora pro 

řešení 
zanedbaných 
prostor a 

nemovitostí 
(např. Mušlov, 
bývalý 
zemědělský areál 
za nádražím, 
Valtická,…) a 
dokončení 
rozestavěných 
staveb (hotel 

Turold, Česká, 
Koněvova, Alf. 
Muchy) 

Zatím 
nerealizováno 

-- -- -- 

  

PO6 Občanská 
vybavenost 

 6.1.1 Podpora 

mikulovského 
gymnázia a 
středního 
školství  

Realizováno 
průběžně 

Finanční podpora  
projektů studentů 
Gymnázia a odborné 
školy 

  Rozpočet města: 65 tis. Kč 

Podpora recipročních 
pobytů studentů, podpora 
zájmových aktivit 

6.1 Zachování  
stávající sítě MŠ, 
ZŠ a SŠ 
s podporou 

6.1.2 Zachování 
stávající sítě MŠ, 
ZŠ  

Dokončeno Nástavba MŠ Habánská  Nárůst kapacity o 1 třídu – 

25 dětí 
Celkové náklady 12.063 tis. Kč. 

      Dotace IROP: 10.143 tis. Kč 
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dalšího rozvoje 
(školství) 

      Z rozpočtu města proinvestováno: 
9.901 tis. Kč 

        

    V roce 2017 realizována 
stavební část  - rekonstrukce 

střechy, odborné učebny a 
příprava výběrového řízení 
na dodavatele vybavení a IT 
Projekt by měl být ukončen  
03/2019 

  

 Realizováno dle 
harmonogramu 

Vybudování  jazykové a 
přírodovědné učebny, 
oprava střechy, vybavení 
učeben včetně IT 

    

        

        

    Dokončena další etapa   

        

        

Realizováno       

        

        

      Z rozpočtu města: 11.512 tis. Kč 

        

        

  Rekonstrukce kanalizace 

ZŠ Valtická 
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6.1.3 Spolupráce 
s Městskou 
policií – dohled 

před školami 
v době příchodu 
a odchodu dětí  

Realizováno 
průběžně 

Dohled MP na příchod a 
odchod dětí 

Dohled probíhá. V rámci pracovní činnosti. 

6.2 Podpora a 

zachování 
sociálních služeb  

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 G-centrum 

Mikulov: domov pro 

seniory, pečovatelská 
služba, odlehčovací 
služba poskytují 
registrované sociální 
služby. 

1nové lůžko v domě pro 
seniory (celkem 44) 

přebudováno z bytu DPS; 95 
aktuálních smluv 
pečovatelské služby 

5.768 tis. provozní příspěvek od 
zřizovatele 

6.2.3  

Infrastruktura v 

sociální oblasti - 
pečovatelská 
služba rozšíření 
do přilehlých 
obcí  

Nebylo 

realizováno 

Z důvodu vysoké 
finanční náročnosti pro 
zřizovatele sociální 
služby a 
nespolufinancování od 
ostatních obcí ve 
správním obvodu 
Mikulova. 

    

6.2.4  Spolupráce 
NNO – 

spolupráce mezi 
organizacemi 

Průběžně 
realizováno 

Byla schválena dotace 
Biliculum, z.ú. ve výši 
nájmu pronajatých 
prostor tj. 550.568,-Kč 

Sociální služba Biliculum 
zabezpečuje na našem 
území služby pro cílovou 
skupinu dětí a mladých lidí s 
mentálním nebo tělesným 
postižením, které může být 
kombinováno s autismem. 

dotace Biliculum, z.ú. 550.568,-Kč 

Charita- nízkoprahové 
denní centrum 8.299,-Kč 

dotace – Charita Břeclav  celkem –
 69.139,-Kč  
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Charita – kontaktní 
centrum 60. 840,-Kč 

Sociální služba Kontaktní 
centrum s terénním 
programem pomáhá lidem, 
kteří jsou uživateli drog. 
Snaží se o snižování 
zdravotních a sociálních 
poškození, které jsou s 
žíváním drog spojeny. 

  

6.2.5 Účinná 
opatření na 
protidrogovou 

prevenci 

Dokončeno Viz. 3.5.2     

6.2.6 

Vybudování 
sociálního 
bydlení 

Realizováno Vybudování 8 bytových 
jednotek pro sociální 
bydlení v domě 
Venušina 31 

8 bytových jednotek   

Viz. 5.1.1 

 6.3. Vybudování 
střediska volného 

času pro všechny 
věkové skupiny 
obyvatel 

(volnočasové 
aktivity) 

 6.3.1 Vytvoření 
střediska 
volnočasových 
aktivit  

Splněno Vybudování zázemí v 
Centru vlného času na 
ulici Vrchlického 
(bývalé DDM). Podpora 
neziskového sektoru. 
Prostor k pronájmu. 

Zázemí pro 13 spolků. Financováno ze 100% městem. 
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6.4 Zachování a 
podpora stávající 
struktury 

zdravotnických 
služeb 
(zdravotnická 
oblast) 

6.4.1 Podpora a 

spolupráce s 
lékaři  

Zatím 
nerealizováno 

      

6.5 Podpora a 

rozvoj dopravní 
infrastruktury 

(dopravní oblast) 

6.5.1 Zajistit 

MHD pro 

dopravu žáků do 
škol  

  Propojit MHD se 

školami ZŠ 
Valtická – 

zajištění žáků 
dopravit se do 

školy.  

Realizována  Městskou 
dopravou linkou 585 

IDS JmK  
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3. Aktualizace Strategického plánu 

Aktualizace Strategického plánu  Ano  Ne  

Zdůvodnění aktualizace  

 

 

4. Závěrečná část  

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby:* 

Rostislav Koštial 

Funkce v organizaci: starosta 

Místo a datum: Mikulov ………………… 

Podpis a razítko 

 

 

 

 

                     ………………………………. 
Poznámky 
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Roční zpráva o realizaci Akčního plánu města Mikulov 
 

Roční zpráva o realizaci Akčního plánu města Mikulov 
2015–2018 

 

1. Základní údaje 

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

Rostislav Koštial, starosta 

 

Pořadové číslo zprávy: 3. 
Monitorované období: Začátek 1.1.2018 Konec 31.12.2018 
Datum vypracování zprávy: 5.1.2018 - 25.1.2018 
Zhotovitel zprávy 
Jméno a příjmení, funkce: Ing. et Ing. Stanislav mach, vedoucí odboru rozvoje a ŽP 
Telefonní číslo/mobil/Fax: 519 444 612 
E-mail: mach@mikulov.cz 

 

2. Věcná část zprávy 

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

Každý rok se vyhodnocuje realizace akčního plánu. Vyhodnocení probíhá v monitorovaném 
období dle schváleného rozpočtu města na dané období. Během roku se samozřejmě můžou 
vyskytnout také další aktivity, které souvisí s akčním plánem.  
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. 
Realizací akčního plánu se zabývají pracovníci daného odboru, pod který aktivity spadají. 
V této předložené zprávě se vyhodnocuje monitorované období za rok 2018. 
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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/350936_Akcni_plan_Mikulov_2015_-_2018.pdf 
 

 

C. Problémy při realizaci akčního 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 akčního plánu za monitorované období 
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Akční plán města Mikulov na roky 2015 - 2018

Číslo Název

1.1.1 Správa 
chodníků Průběžně aktualizovat pasport 

chodníků, každoročně nejpozději k 
31.12. běžného roku

UKONČENO K 31.12 je pasport v aktuálním stavu. Nově 
budované chodníky v roce 2017 nebyly.   Pasport

V rámci náplně 
práce a pracovní 
doby.

ul. Gagarinova - Hliniště + 
odvodnění REALIZOVÁNO

byla zadána studie možnosti vybudování nového 
chodníku, provedení odvodnění komunikace 
zůstává ve stávajícím stavu

projekt pro 
územní řířízení 
a stavební 
povolení

5 000 000

ul. Jiráskova REALIZOVÁNO Řeší se požadavek na převod pozemku 
potřebného pro vybudování chodníku s UZVSM

projekt pro 
územní řířízení 
a stavební 
povolení

600 000

vybudování ostrůvku ul. Česká-
Pavlovská-Brněnská V PŘÍPRAVĚ

Vybudování ostrůvku je v kolizi s možným řešení 
revitalizace Náměstí, bude řešno v návazsti na 
projekt revitalizace Náměstí

Zatím 
nerealizováno. 3 000 000

Bezpečné a 
bezbariérové 
přechody pro 
chodce

Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura

Stručný popis Výstup

Náklady 
(rozpočet 

města/dotace%
/poskytovatel)

1.1.3

plnění (v 
přípravěrealizován

o ukončeno)

Aktivita

1.1.2 Vybudování 
nových 
chodníků

Aktivity naplňující opatření

Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava
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vybudování ostrůvku ul. Piaristů - 
Pod Platanem - na Hradbách V PŘÍPRAVĚ Mělo být řešeno dotačním z dotačního titulu 

SFDI, zatím bezúspěšně
Zatím 
nerealizováno. 4 000 000

Vybudování ostrůvku a přechodu 
pro chodce ul. Svobody - Vídeňská - 
A. Muchy

V PŘÍPRAVĚ Mělo být řešeno dotačním z dotačního titulu 
SFDI, zatím bezúspěšně

Zatím 
nerealizováno. 2 500 000

Osvětlení přechodů pro chodce 
(28.října, U kasina ABBAS) UKONČENO Osvětlení přechodu bylo realizováno Osvětlené 

přechody 300 000

1.2.1 Dostavba R52

Podporovat realizaci dostavby R52 REALIZOVÁNO Město Mikulov podporuje výstavu D52 
průběžně

Zatím 
nerealizováno.

V rámci náplně 
práce a pracovní 
doby.

Požadovat po investorovi R52 
vybudování odstavného parkoviště 
pro kamiony v k.ú. Mikulov

REALIZOVÁNO Dle proktu D52 odstavné parkoviště na k.ú. 
Mikulov nebude realizováno

Zatím 
nerealizováno.

V rámci náplně 
práce a pracovní 
doby.

Opatření 1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť

Opatření 1.2 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť
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1.3.1 Správa 
parkovišť

Vyhodnotit efektivitu dosavadního 
systému parkování ve městě REALIZOVÁNO

Vyhodnocena možnost rozšíření placeného 
parkování – doplněna část ulice 1.května
Vyhodnocena efektivita  -  úprava cen 
parkovacích karet pro rezidenty

VYHODNOCENO
V rámci náplně 
práce a pracovní 
doby.

1.3.2 Budování 
nových 
parkovišť

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

DOKONČENO LOKALITY BUDOU POUŽITY JAKO PODKLAD PRO 
ÚZEMNÍ PLÁN. VYTIPOVÁNO

V rámci náplně 
práce a pracovní 
doby.

Oprava komunikace ul. Venušina V PŘÍPRAVĚ Pozastaveno z důvodu špatného  stavu 
kanalizace ŽÁDNÝ 1 100 000

Okružní křižovatka ul. Pavlovská-
Hniliště-Dukelská-Bezručova REALIZOVÁNO JEDNÁNÍ S  KRAJEM O MOŽNOSTI POSKYTNUTÍ 

ČÁSTI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.

ZATÍM 
NEVYBUDOVÁN
O

8 500 000

Propojení komunikace Bezručova-
Žižkova REALIZOVÁNO

Bude realizováno na základě schváleného 
rozpočtu v roce 2020. Zatím probíhá stavební 
řízení.

ZATÍM 
NEPROPOJENO 6 600 000

Oprava komunikace Koněvova - 
příprava UKONČENO Zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu a 

kanalizace, vozovka v  roce 2018 OPRAVENO 1 600 000

Oprava komunikace ul. Na Jámě ZATÍM 
NEREALIZOVÁNO Oprava povrchu komunikace

1.3.3 Oprava 
místních 

komunikací a 
budování 
nových
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Oprava komunikace ul. Česká - 
příprava REALIZOVÁNO Práce budou pokračovat v návaznosti na ulici 

Koněvova v roce 2019
ZATÍM 
NEOPRAVENO 1 000 000

Oprava komunikace ul. Mlýnská ZATÍM 
NEREALIZOVÁNO Oprava povrchu komunikace

1.4.1 Doprava ve 
městě Zavést systém blokového čištění 

komunikací (ulic) - příprava REALIZOVÁNO SYSTÉM SE PŘIPRAVUJE. ZATÍM 
NEZAVEDENO

V RÁMCI 
PRACOVNÍ 
ČINNOSTI.

Řešit porušování dopr. předpisů, 
které negativně ovlivňují 
bezpečnost dopravy

NEREALIZOVÁNO NEREALIZOVÁNO NEREALIZOVÁN
O

NEREALIZOVÁN
O

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

REALIZOVÁNO 2 MĚŘIČE, 5 MĚŘÍCÍCH MÍST NOVÉ MĚŘIČE

Vybudování bezpečnostního 
ostrůvku ul. Bezručova (PD)                                                    REALIZOVÁNO REALIZOVÁN BEZPEČNOSTNÍ OSTRŮVEK U 

VÝJEZDU NA MILOVICE VYBUDOVÁNO 8 000 000

Opatření 1.4 Řešení negativních vlivů dopravy

Opatření 1.5 Řešení dodatečné dopravní obslužnosti

1.4.2 Bezpečnost 
dopravy ve 
městě
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1.5.1 Veřejná 
hromadná 
doprava

Opakovaně požádat JMK o přímé 
spojení Mikulov-Brno prostředky 
hromadné dopravy

REALIZOVÁNO POŽADAVEK BYL PODÁN. ZATÍM 
NESPOJENO

V RÁMCI 
PRACOVNÍ 
ČINNOSTI.

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

ZATÍM 
NEREALIZOVÁNO ČEKÁ SE NA VHODNÝ DOTAČNÍ TITUL cca 45 000 000

Modernizace veřejného osvětlení 
ve městě (v návaznosti na
3.1.2)

REALIZOVÁNO VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
NA SÍDLIŠTI I. ETAPA.

NOVÉ VEŘEJNÉ 
OSVĚTLENÍ 9 000 000

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

realizováno v roce 2018 přibyly nové lavičky do hřbitovního
parku, které se budou na jaře 2019 instalovat

Aktualizovaný 
pasport.

V RÁMCI 
PRACOVNÍ 
ČINNOSTI.

1.6.1 Inženýrské sítě

Mobiliář města1.6.2

Opatření 1.6 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových inženýrských sítí
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Průběžně zajišťovat údržbu 
městského mobiliáře a jeho 
doplňování

realizováno

v roce 2018 bylo zrekonsturováno 9 laviček a byl 
nakoupen nový mobiliář do hřbitovního parku, 
který by měl dále pokračovat jako koncept 
mobiliáře v celém městě (lavičky vícero druhů a 
odpadkové koše - SKO i na psí exkrementy)

Údržba 
zajištěna. 300 000

2.1.1 Využití bývalé 
budovy DDM Dokončit opravu objektu centrum 

volného času UKONČENO
Oprava pláště budovy, oprava střechy, výměna 
oken a dveří, oprava kanalizace, částečná 
oprava elektroinstalace a vodovodního řádu

OPRAVENO 6 500 000

Amfiteátr - oprava hlediště a 
technického zázemí UKONČENO DOŠLO K REKONSTRUKCI HLEDIŠTĚ A 

TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ OPRAVENO 14 000 000

Zpracovat studii řešení kina - 
vybudování zázemí pro umělce 
různých kulturních spolků 

REALIZOVÁNO VE STUDII BYLO ŘEŠENO ZÁZEMÍ KINA A 
VENKOVNÍ PROSTORY.

STUDIE BYLA 
ZPRACOVÁNA

2.1.2

Opatření 2.1 Vytvoření zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity

Opatření 2.2 Zkvalitnění (případně rozšíření) kulturních a volnočasových aktivit

Vytvoření 
kulturního 
zázemí

Prioritní oblast 2 Kultura, sport a volný čas
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Vybudování polyfunkční 
sportovní plochy se zimním 
využitím jako kluziště 

REALIZOVÁNO PŘIPRAVENA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, 
ČEKÁ SE NA FINANČNÍ PROSTŘEDKY

12 000 000

Rekonstrukce koupaliště včetně 
dobudování sportovních aktivit REALIZOVÁNO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V PŘÍPRAVĚ 

REALIZACE ROK 2019
10 000 000 -         

12 000 000

Vybudování tenisového areálu REALIZOVÁNO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V PŘÍPRAVĚ 
REALIZACE ROK 2020

Vybudování relaxační zóny na 
sídlišti REALIZOVÁNO REALIZACE AKCE FITNESS PARK

NOVÁ 
RELAXAČNÍ 
ZÓNA

4 800 000

Vybudování krytého bazénu ZATÍM 
NEREALIZOVÁNO

2.3.3 Nové formy 
využití haly Využití sportovní haly také jako 

zázemí pro sportovní aktivity 
realizované na polyfunkční 
sportovní ploště

V PŘÍPRAVĚ Průběžne jsou prostory pronajímány pro různé 
druhy sportovních aktivit

rozšíření 
nabídky  
sportovních 
aktivit

Není doposud 
stanoveno

2.2.2 Vybudování 
nových a 
rekonstrukce 
stávajících 
sportovišť

Opatření 2.3 Rozšířit spolupráci, respektive participaci s jednotlivými subjekty mikroregionu

Opatření 2.4 Trvalá podpora na obnovu a údržbu památkových objektů
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2.4.3 Budování 
reprezentativní
ho centra 

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

V PŘÍPRAVĚ VYHOTOVENY ARCHITEKTONICKÉ STUDIE 

2.5.1 Evidence všech 
kulturních i 
sportovních 
aktivit

Vytvoření ročenky kulturních a 
sportovních aktivit REALIZOVÁNO PRAVIDELNÁ TVORBA MATERIÁLŮ S 

PLÁNOVANÝMI SPORTOVNÍMI AKTIVITAMI

Brožura 
plánovaných 
kulturních 
aktivit

V RÁMCI 
PRACOVNÍ 
ČINNOSTI.

2.5.2 Podpora 
multikulturní 
dispozice města

Přemístění sousoší „Rodina“ od 
akademického sochaře Kolbasy REALIZOVÁNO Bylo 

přemístěno. 2 000 000

3.1.2 Snížit náklady 
na energie Pokračovat v nákupu energií 

prostřednictvím aukce, případně 
burzy

realizováno v r. 2018 - pro ZŠ Hraničářů , kde byla původní 
smlouva jen na 1 rok

Opatření 2.5 Kulturní a duševní dědictví

Prioritní oblast 3 Ekonomika města

Opatření 3.1 Efektivní hospodaření s majetkem a finančními prostředky města
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3.1.5 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

postupně 
realizováno pravidelné kontroly hospodaření 50 000

3.3.1 Vybudovat a 
podporovat 
farmářské trhy Navrhnout řešení farmářských trhů realizováno Tvoří se návrh na obnovení farmářských trhů. 500 000

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

realizováno Souvisí s obnovou farmářských trhů.

Opatření 3.3 Rozšíření podnikatelských možností
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3.3.7 Udržovat 
pasport domů a 
bytů ve 
vlastnictví 
města

Aktualizovat pasport domů a bytů 
ve vlastnictví města

MPO průběžně 
udržuje a 
aktualizuje

Aktualizace výše nájemného, výměry 
bytů,změny nájemců. Opravy , údržby, 
rekonstrukce.

Aktualizovaný 
pasport

V rámci náplně 
práce a pracovní 
doby.

3.4.1 Agroturistika
V novém územním plánu vytvořit 
podmínky pro rozvoj agroturistiky

ZATÍM 
NEREALIZOVÁNO

3.5.1 Cílenější práce 
městské policie Realizovat preventivní akce k 

udržení veřejného pořádku - 
motivace, odměna, sankce (např. 
pejskaři a venčení)

REALIZOVÁNO

den dětí, den otevřených dveří, Informace 
občanům, Bezpečně městem, Vědět znamená 
žít, Neotvírej!, Interaktivní vlakprvňáčkům do 
škol

Splněno 1 802 101

3.6.1 Snižování 
administrativní 
náročnosti 
činnosti orgánů 
města

Elektronizace dokumentů pro 
jednání RM a ZM připravováno lektronické zpracování dokumentů včetně 

tvorby usnesení, 

realizace bude 
zahájena v r. 
2019

50 000

Opatření: 3.4 Podpora mimosezónních aktivit

Opatření 3.5 Prevence majetkové kriminality a ochrana majetku

Opatření 3.6 Zvýšení transparentnosti a efektivity činnosti orgánů města
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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

realizováno
realizováno v r. 2017, v roce 2018 provedena 
rekonfigurace zařízení a rozšíření o 1 přípojné 
místo

splněno 92 000

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

připravováno bude řešeno po etapách včetně možnosti on-
line platby přes platební bránu

zahájení 2. pol. 
roku 2019 700 000

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 plány jsou průběžně aktualizovány splěno 600

nastavení jednotné úrovně 
„vizuálu“ dokumentů městského 
úřadu

realizováno jednotný vizuál v rámci komunikace v šablonách 
programu Ginis

vizuál byl 
nastaven

v rámci 
programu

3.6.2  Zlepšení 
komunikace a 
prohlubování 
důvěry mezi 
orgány města a 
občany

3.6.3 Prohlubování 
odbornosti a 
získávání 
dovedností 
úředníků a 
ostatních 
zaměstnanců 
města, 
zlepšování 
pracovních 
podmínek
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vybavení nových spisoven regály 
atd. realizováno v prostorách penzionu - přízemí dokončeno 150 000

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

realizováno
pro zlepšení výkonu sítě nakoupeny nové 
servery na technologii VSAN. Instalován nový 
anitivirový program KASPERSKI

splněno - 4 ks 
serverů VSAN, 
antivirus 
KASPERSKI

3 500 000

4.1.1 Vytvořit 
harmonogram 
obnovy 
kulturních 
památek a 
stanovit 
priority

Vyhodnotit stav památek ve městě 
a stanovit priority oprav v přípravě Obnova památek probíhá kontinuálně

Opatření 3.7 Zvýšení kybernetické bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury

Prioritní oblast 4 Cestovní ruch

Opatření 4.1 Kultivace kulturního a přírodního bohatství
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4.1.2 Údržba a 
obnova krajiny

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

realizováno Sanace svahu na 22. dubna byla provedena v 
roce 2020 je plánována II etapa sanace.

vytvoření 
opěrných stěn

Přebudovat objekt bývalé hasičské 
zbrojnice na Expozici současného 
výtvarného umění 

realizováno probíhá příprava výběrového řízení na 
projektanta 20 000 000

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

V PŘÍPRAVĚ V PŘÍPRAVĚ SBÍRKY BUDOU 
USPOŘÁDÁNY 500 000

Vybudování odpočívek na 
stávajících cyklostezkách v k.ú. 
Mikulov

realizováno
Odpočívky jsou budovány v rámci jednotlivých 
projektů. Např. Portz Insel, případně pod 
Jihomoravským krajem

500 000

Motivovat podnikatele k nabídce 
služeb pro cykloturisty (opravy kol, 
půjčovny kol, občerstvení pro 
cyklisty na cyklostezkách nebo v 
jejich blízkosti)

ZATÍM 
NEREALIZOVÁNO

4.1.3 Vytvořit 
centrum 
současného 
výtvarného 
umění

Opatření 4.2. Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury

4.2.1 Oprava a 
údržba 
cyklostezek vč. 
jejich značení; 
vznik nových 
cyklostezek
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Vybudování cyklostezky Stará 
celnice - hranice kat. území Sedlec Realizováno oprava stávajícící hraniční signálky - propojení 

lokality Mikulov - Sedlec
dtto stručný 
popis 6 000 000

4.2.2 Vznik a údržba 
stávajících 
naučných 
stezek

Vybudování vinařské naučné 
stezky pro pěší případně naučné 
stezky se zaměřením na vzácné 
druhy a biotopy

ZATÍM 
NEREALIZOVÁNO 1 000 000

4.3.1 Fungující a 
aktivní 
destinační 
agentura

Více aktivovat destinační agenturu ZATÍM 
NEREALIZOVÁNO

nerealizováno z důvodu vzniku konkurenční 
destinační agentury

4.4.2 Průzkum 
spokojenosti a 
potřeb mezi 
návštěvníky 
města

Organizovat ankety mezi občany a 
návštěvníky města (atraktivita 
města, nabídka zážitkových služeb, 
kultura, ostatní služby spojené s CR 
- ubytování, stravování, parkování 
atd.)

REALIZOVÁNO
dle potřeb - turistika není zatím třeba, Ankety 
pro starostu organizuje vedoucí ORŽP - dle 
zadání vedení

Opatření 4.3 Vybudování a rozvoj společného řízení destinace

Opatření 4.4 Efektivní marketing a propagace destinace
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4.4.3 Stanovení 
cílových skupin 
a marketingové 
cílení na tyto 
skupiny

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

realizováno
vytvoření cyklookruhů, vytvoření nové webové 
sekce, nové tiskoviny s cykloorkuhy ve 3 
jazykových mutacích

dtto stručný 
popis 600 000

ZATÍM 
NEREALIZOVÁNO

5.1.2 Startovací byty

Pořízení nových bytů rekonstrukcí 
stávajících objektů

Prioritní oblast 5 Urbanismus a bydlení

Opatření 5.1 Podpora rozvoje výstavby v souladu s urbanistickými a přírodními hodnotami
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5.1.4 Regulační plán 
MPR

Pořízení regulačního plánu MPR, 
vč. ochranného pásma REALIZOVÁNO Zpracování návrhu regulačního plánu před 

dokončením ÚPD

V rozpočtu 
města:
1.590.000,00 
bez DPH
1.923.900,00 
včetně DPH
Dotace:  
Integrovaný 
regionální 
operační 
program

5.1.5 Vytvoření 
nabídky dvou 
lokalit pro 
výstavbu RD

Podpora přípravy a realizace 
výstavby v lokalitě Pod Novou, v 
lokalitě Valtická

REALIZOVÁNO
Výstavba v lokalitě Pod Novou - soukromý 
investor, V lokalitě Valtická bude až po vydání 
regulačního plánu

Bez výstupu. Bez nákladů

5.1.6 Regulační plán 
Valtická RD Pořízení a vydání nového 

regulačního plánu Valtická RD V PŘÍPRAVĚ
V návrhu nového územního plánu je již 
obsaženo zadání regulačního plánu Valtická 
RD

ÚPD Není doposud 
stanoveno
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5.1.7 Nový územní 
plán města

Pořízení nového územního plánu 
města REALIZOVÁNO Zpracován návrh, běží projednání s dotčenými 

orgány. ÚPD

V rozpočtu 
města
383.200,00 bez 
DPH
463.672,00 
včetně DPH
Dotace:  
Integrovaný 
regionální 
operační 
program
Číslo projektu: 
CZ.06.3.72/0.0/
0.0/15_001/000
0264

5.2.2 Revitalizace 
prostor 
Náměstí a 
Kostelního 
nám. 

Obnova prostor Náměstí a 
Kostelního náměstí V PŘÍPRAVĚ Bude realizováno na základě projektu náměstí. 20 000 000

Opatření 5.2 Podpora a rozvoj veřejných prostor
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5.2.4 Svoz a třídění 
odpadů sídliště Úprava sběrných míst a stanovišť 

pro ukládání tříděného 
komunálního odpadu v rámci ISNO

REALIZOVÁNO VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH KONTEJNEROVÝCH MÍST 
V RÁMCI REMODELINGU ODPADOVÝCH MÍST

NOVÉ 
KONTEJNEROVÉ 
MÍSTA

12 000 000

5.2.5 Zapojení 
vodního prvku 
do interiéru 
města - 
otevření 
Hnánického 
potoka

Úprava koryta vodoteče 
Hnánického potoka v centru města

ZATÍM 
NEREALIZOVÁNO

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

ukončeno projekt byl reklamován a monetálně probíhá 
následná péče

následná péče 
probíhá a to 
hlavně závlaha, 
řez, okopávka, 
pletí, opravy 
kůlů a příček, 
úvazku

5.2.6 Vytvoření plánu 
péče veřejné 
zeleně
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Postupná realizace projektu 
ozelenění města realizováno

ozelenění města stále probíhá, z hlediska 
technických služeb TEDOS jsme schopni zatím 
uzalévat všechny dřeviny, avšak postupem času 
budou navyšovat výsadby a TEDOS nebude 
schopno svými služby stíhat

proběhly 
projekty se 
zelení a to: 
revitalizace 
města Mikulov, 
výsadba Na 
Hradbách, 
Procháskův 
lesopark, 
Valtická alej, 
Amfiteátr, 
hřbitovní 
park…dále se 
chystá velký 
projekt 
Meruňkový sad 
a realizace 
hřbitova

jednotlivé 
dotační tituly, 

ale i financování 
města

Zpevněná polní cesta za "Panskou 
alejí" (Státní pozemkový úřad) KUDELŇÁKOVÁ

Zpevnění polní cesty spojující  ul. Vídeňskou, 
Valtickou a Mušlov. Investor ČR SPÚ Břeclav. 
Předáno Městu Mikulov v roce 2015 . Z důvodu 
praskání vozovky probíhá reklamace u 
zhotovitele stavby.

Zpevněná polní 
cesta 18 063 524

Realizace 
společných 
zařízení 
pozemkové 
úpravy

5.3.2

Opatření 5.3 Péče o krajinu
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Zpevněná polní cesta Cihelna - 
stará střelnice - Mušlov - Nový 
rybník (Státní pozemkový úřad)

KUDELŇÁKOVÁ
Zpevnění polních cest na náklady ČR SPÚ v 
uvedené trase (zemědělské využití, cyklistika , 
turistika)

Zpevněná cesta není projekt

5.4.2 Osvěta třídění 
tuhého 
komunálního 
odpadu

Informační kampaň k třídění 
komunálního odpadu v rámci 
systému ISNO

realizováno

započala výstavba sběrných míst a ISNO přešlo 
na MESOH, informace byly poskytnuty ve 
zpravodaji a také na internetových stránkách a 
facebooku, Kampaň ještě bude dále pokračovat

infromační 
kampaň 
pokračuje 
nadále s 
výstavbou 
sběrných míst a 
předání 
samotným 
občanům. Dále 
budou 
doplňovány s 
novými firmami 
na tříděný 
odpad a to 
textil a oleje

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

Proiritní oblast 6 Občanská vybavenost

Opatření 5.4 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
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Rozšíření kapacity MŠ - půdní 
vestavba MŠ Habánská, 
modernizace vybavení

UKONČENO STAVBA BYLA PROVEDENA
VYBUDOVÁNA 
PŮDNÍ 
VESTAVBA

14 333 587

Podpora činnosti zařízení pro děti 
předškolního věku - dětské skupiny průběžně plněno pronájem prostor pro dětské centrum 

"Mrňouskové", pravidelná údržba 

Přístavba odborných učeben ZŠ  
Valtická REALIZOVÁNO PROBÍHÁ REALIZACE STAVBY 6 000 000

Postupná modernizace vybavení 
MŠ a ZŠ probíhá průběžně

za r. 2018 modernizace zázemí pro zaměstnance 
MŠ Habánská včetně  vybavení kuchyněk pro 
přípravu jídel.

pro r. 2019 
připravována 
modernizace 
jazykové 
učebny ZŠ 
Hraničářů

 500 000/rok

Vyhotovení Územní studie 
bezbariérové město

ZATÍM 
NEREALIZOVÁNO

Opatření 6.2 Podpora a zachování sociálních služeb (sociální oblast)

Mikulov město 
bez bariér

6.2.1

6.1.2 Zachování 
stávající sítě ZŠ, 
MŠ, SŠ
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Vybudování bezbariérového města 
- úprava přechodů pro chodce, 
bezbariérové chodníky

REALIZOVÁNO realizace v rámci budování a rekonstrukce 
nových chodníků viz 1.1.2

Průběžně 
budováno
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Podpora služeb pro rodiny s dětmi 
1 DOKONČENO

Podpora sociální služby Biliculum, která má 
registrované 2 sociální služby.
Jednou ze služeb, které občanské sdružení 
poskytuje, je  sociálně-aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi – STONOŽKA, jejíž základní ideou 
je podpora rodin, které se díky zdravotnímu 
handicapu dítěte dostaly do nepříznivé sociální 
situace. Ztratily v důsledku péče o své dítě 
možnost pracovního uplatnění, společenské 
postavení. Dostaly se do izolace a často v 
důsledku vyčerpávající péče ztratily kontakt se 
společenským prostředím. Služba jim umožňuje 
kromě ambulantní komplexní péče pro jejich 
děti, kterou poskytuje Denní stacionář Mikulov, 
rovněž psychologickou, sociální a terapeutickou 
pomoc přímo v rodinách (rodičům, 
sourozencům, prarodičům,…). Umožňuje také 
rodině regeneraci sil, získání pracovního 
uplatnění, možnost dalšího vzdělávání, věnovat 
se individuálně ostatním sourozencům, najít si 
čas na přátele a volnočasové aktivity.

PODPOŘENO 550 568

Zachování 
stávajících 
sociálních 
služeb a jejich 
rozvoj

6.2.2
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Podpora služeb pro rodiny s dětmi 
2 DOKONČENO

Město Mikulov v období  2015-2018 financovalo 
„Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy“, ročně jsou náklady na poradnu ve výši 
70 tis.Kč. 

PODPOŘENO 70 000

Podpora vybraných preventivních 
služeb DOKONČENO

V rámci svého dotačního programu  „ Podpora 
sociálních služeb na území ORP Mikulov“, Město 
Mikulov poskytlo v letech 2015 – 2018 dotace i 
sociálním službám, které sídlí mimo ORP 
Mikulov, ale které se významně podílejí na 
poskytování sociálních služeb pro občany města 
Mikulova. 

PODPOŘENO 69 139

Udržení sociálních služeb pro 
seniory DOKONČENO

G-centrum Mikulov příspěvková organizace, 
zřízena městem Mikulov k zajištění činností v 
oblasti poskytování sociálních služeb podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů

UDRŽENO 5 768 000

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

DOKONČENO
• Domov pro seniory – pobytová. V období 2015-
2018 se  kapacita domova navýšila o 10 lůžek,  
na současných 44 lůžek.

ROZŠÍŘENO
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Rozšíření kapacity domova pro 
seniory přístavbou G-centra 145 000 000

6.2.6 Vybudování 
sociálního 
bydlení

REALIZOVÁNO
NACHYSTÁNA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

HLEDÁ SE V HODNÝ DOTAČNÍ TITUL NA 
REALIZACI STAVBY.
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3. Aktualizace Akčního plánu 

Aktualizace Akčního plánu  Ano  Ne  

Zdůvodnění aktualizace 

 

 

4. Závěrečná část  

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby:* 

Rostislav Koštial 

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

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

Poznámky 
 
 
 

 


