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1

2

Programový cíl PC1
Bezpečnější život ve městě
minimalizovat v obci rizika v oblastech kriminality a zvýšit ochranu majetku a života
OPATŘENÍ

1.1. Prevence

1.2. Bezpečnostní
prvky ve městě

1.1. Podpora Hasičů

PLNĚNÍ

AKTIVITY

3

Programový cíl PC2
Lepší prostředí ve městě
zajistit pro občany lepší podmínky pro život spojený s ochranou a rozvojem životního
OPATŘENÍ

AKTIVITY

Realizace kamerového systému ve městě

plánováno

Pořádání preventivních programů Policie ve školách

2.1. Nový sběrný dvůr
plánováno a kompostárna
Pořízení domácích kompostérů

Retardéry

plánováno

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

výstavba
(2021)

Pořízení nové techniky HZS (zásahové vozidlo, cisterna,
atd.)

2021-27

Příprava dokumentů pro vybudování kompostárny

2.2. Lepší bydlení na
sídlišti
2.3. Více zeleně a
vybavení ve městě

PLNĚNÍ

Programový cíl PC3
Zachování a rozvoj kulturně-spolkového života
Zajistit pokračování a uchování kulturního dědictví a zapojení občanů do aktivit města
OPATŘENÍ

plánováno 3.1. Péče o hmotné
památky kulturního
dokončeno dědictví
2020

4.1. Autem

4.2. Kolem

Výstavba cyklopruhů/cyklotras
Drobná vybavenost pro cyklodopravu (nab. Elektrokola
apod.)

Postupné vybavení města lavičkami

plánováno

Každoroční Pořádání plesů

průběžně

3.3. Pořádání
plánováno kulturních akcí

Pořádání dětského dne

průběžně

Pořádání divadelní akcí

průběžně

4.3. Pěšky

AKTIVITY

Vytvoření nových internetových stránek

5.1. Prezentace města,
Zveřejňování informací na internetu ohledně podpory
plánováno městského úřadu
spolků a rozvojových aktivit

Opravy chodníků

dokončeno
5.2. Spolupráce
2018
v regionu
dokončeno

Výstavba nových chodníků

plánováno

Zastřešení autobusové zastávky

průběžně

Úschovna na kroje

OPATŘENÍ

plánováno

Roční dotace spolkové činnosti

částečně
dokončeno

Programový cíl PC5
Větší propagace města a zvýšení cestovního ruchu ve městě
Zvýšit povědomí o městě a jeho aktivitách vůči obyvatelům a rovněž zvýšit prezentaci města v

částečně
dokončeno,
plánováno

plánováno

Postupná výsadba a péče o zeleň ve městě

5

Oprava místních komunikací

Oprava památky - sýpka

částečně 3.2. Podpora spolkové
Poskytování prostor spolkům
dokončeno činnosti

4
PLNĚNÍ

dokončeno

Výstavba nového hřiště pro děti na sídlišti

3.5. Podpora sportu

AKTIVITY

Oprava památky - kaplička

dokončeno

3.4. Vybudování
zázemí pro kulturu

OPATŘENÍ

PLNĚNÍ

Výstavba sběrného dvora

2.4. Krajinné úpravy
Vybudování opatření zajišťující zadržování vody v krajině
pro zlepšení životního
na k.ú. Kostelec na Hané
prostředí

Programový cíl PC4
Lepší dostupnost po městě
Zlepšit mobilitu po obci s cílem zvýšit možnosti pro alternativní dopravu

AKTIVITY

PLNĚNÍ

dokončeno
2018
dokončeno
2018

Čtvrtletní vydávání zpravodaje

průběžně

Spolupráce s Mikroregionem

průběžně

Spolupráce s MAS

průběžně

průběžně
Tvorba propagačních materiálů v rámci regionu
5.3. Podpora pro větší
cestovní ruch
Prezentace města na regionálních akcích nebo organizací
průběžně
(NNO, mateřská centra)

průběžně
dokončeno

Rekonstrukce sokolovny pro kulturní akce

dokončeno

Rekonstrukce sportovní haly
Rekonstrukce tělocvičny u ZŠ

plánováno
plánováno

