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SOUBOR OPATŘENÍ
Název opatření
Koncepce hospodaření s
nemovitým majetkem
města

Lokalita

Zpracovat koncepci hospodaření s
nemovitým majetkem města na základě
město včetně politické shody v ZM sloužící k zajištění
místních částí trvalé péče o zhodnocování majetku a
přizpůsobování potřebám obyvatel a
subjektů působících ve městě

Plán optimalizace
městské veřejné zeleně

město

Koncepce dětských hřišť

město

Optimalizace MHD

Cíl opatření

město včetně
místních částí

Zpracovat za pomoci odborníků
koncepci optimalizace veřejné zeleně
jako plán realizace trvalé péče o městské
parky a ostatní městskou zeleň
Zmapovat potřebnost dětských hřišť a
sportovišť v jednotlivých částech města a
přizpůsobit je potřebám
Nahradit MHD provozovanou autobusy
ČSAD úspornější variantou automobilové
dopravy
a) Nastavit a udržovat vzájemnou aktivní
spolupráci vedoucí k dalšímu rozvoji
podniků, města a zaměstnanosti
b) Stabilizovat počet živnostníků, zajistit
potřebnou strukturu služeb a řemesel
c) Podpořit potenciální začínající
podnikatele a zajistit chybějící služby a
řemesla

Podpora podnikatelů
a) s velkým podílem na
zaměstnanosti v místě b)
stávajících malých a
středních podniků a
živnostníků
c) podpora začínajících
podnikatelů

město včetně
místních částí

Udržení podmínek
bezpečnosti života

Zachováním platných OZV v oblasti
město včetně
veřejného pořádku udržet bezpečnost
místních částí
života min. na dosavadní úrovni

Popis opatření

Garant

Soubor dokumentů s popisem aktuálního stavu
jednotlivých součástí nemovitého majetku (pozemků,
E. Česáková
staveb), posouzením potřebnosti pro město, určením
optimální využitelnosti, posouzením potřeby oprav či
komplexních rekonstrukcí vč.finančních kalkulací
Soubor dokumentů s popisem aktuálního stavu
zeleně (parky, stromy, keře, trávníky, květinové
záhony, velkokapacitní květináče), s posouzením
jejich stavu, určením nápravných opatření a
rekonstrukcí vč. finančních kalkulací
Zajistit dostupnost dětských hřišť a volně přístupných
sportovišť nejen v centru, ale i ve všech částech
rozrůstajícího se města
Identifikovat a zavést vhodnou formu MHD
s
nižšími náklady na zajištění potřebné služby
a) Pravidelná setkávání s podnikateli, vzájemná
koordinace strategických rozhodnutí, koordinace akcí
města, které mohou mít dopady na podnikání,
oboustranná propagace
b)
Informační a jiná podpora za účelem stabilizace a
rozvoje podnikání
c) Informační a
jiná podpora za účelem usnadnění zahájení podnikání
v místě
Projednání souboru obecně závazných vyhlášek,
které se dotýkají veřejného pořádku,
zastupitelstvu města k dosažení politické shody

v

Lhůta

1. 4. - 31. 12. 2017

V. Duchek

1. 12. 2016 - I. etapa do
31. 8. 2017, dále
průběžné úpravy

V. Pasovský

1. 7. 2017 - 30 .6. 2018

M. Krivda

1.6. - 31. 12. 2017

V. Süss

1. 7.2017 - trvale

K. Naxera

2017

Prevence v oblasti
bezpečnosti

město včetně Zlepšením prevence dosáhnout zvýšení
místních částí bezpečnosti

Zlepšovat podmínky sociální služeb
Komunitní plán sociálních SO ORP Přeštice
podle potřeb obyvatel regionu
služeb na Přešticku
Program celoživotního
vzdělávání

Podpora místních spolků

Přešticko

Zajistit možnosti celoživotního
vzdělávání podle pořeb obyvatel
Přešticka

město včetně Zachovat, příp. rozšířit program města
místních částí pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí spolkům

Navázat spolupráci s orgány a organizacemi
působícími v oblasti prevence k přednáškové čínnosti, P. Hošťálek
zejména pro žáko škol a seniory
Ve spolupráci se starosty obcí správního obvodu ORP
plnit a pravidelně aktualizovat Komunitní plán
L. Šperlová
sociálních služeb na Přešticku
Ve spolupráci města a jeho příspěvkových organizací
se spolky zajistit možnosti mimoškolního vzdělávání
D. Hanušová
dětí a celoživotního vzdělávání dospělých podle
konkrétních potřeb jednotlivých skupin obyvatel
Pravidelně projednávat podmínky programu v
zastupitelstvu a se spolky, optimální výši podpory
zahrnovat do návrhů rozpočtů a rozpočtových
opatření města

P. Kroupová

1.1. 2018 - trvale

průběžně

1. 1. 2018 - trvale

průběžně

