Kontrola plnění programu rozvoje města

1. Obecní rozvoj

-oprava budov v majetku města (v roce 2003, viz. např. 8 objektů, v roce 2004 11 objektů, v roce
2005
12 objektů)
- údržba bytového fondu města (viz. např. 3 objekty v roce 2003, 3 v roce 2004, v roce 2005 na 4
obytných domech kompletně opraveny římsy a žlaby, na 3 obytných domech kompletní rekonstrukce
balkónů a na 1 objektu opravena střecha).)
- podpora bydlení, výstavba nájemních bytů a příprava lokalit pro výstavbu rodinných domů (6
objektů ve střešní nástavbě 814-815, připravena lokalita Pískovna pro RD, o dalších lokalitách
jednání v 1. změně Územního plánu, realizace 24 bytových jednotek v objektu 751 – Bařiny,ukončeno
v roce 2005)
- modernizace zastaralých inženýrských sítí, dobudování scházejících (kanalizace Drážné, VO
Libotín, Horečka, v roce 2003 kanalizační řád na Šňůrkové a posílení vodovodního řádu tamtéž, VO
pod Kotoučem v Národním sadu a u hřbitova, u Paneláků, na Bařinách, na Kozině, )
- zajištění pasportů inženýrských sítí v majetku města (pasport kanalizace a komunikací)
- odstranění nedodělků a kolaudačních závad po předchozím budování (splněno)
- minimalizace obecního dluhu (zadluženost je 3,8%)
- využití areálu Oční léčebny k dalšímu podnikání na úseku sociální nebo zdravotní péče- trvá

2. Sociální oblast

- podpora aktivit k zajištění nových pracovních míst (např. podpora záměru a stavebního povolení
na výstavbu cementárny, podpora výroby Štramberských uší, ŠMÍRA-PRINT)
- podpora drobného podnikání (např. Jaroňkova pekárna v č. p. 7, občerstvení v č. p. 102, Pizzerie v
obj. č.p. 10, apod.)
- péče o starší a nemocné spoluobčany (bezproblémová spolupráce s Charitou a jinými
organizacemi v oblasti sociální pomoci, využívání domu DPS na Bařinách)

- udržení úrovně zdravotní péče (je standardní, ke spokojenosti funguje rehabilitace pí. Mikšíkové v
DDM)
- zaměstnání přechodně nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce (v roce 2003 7 VPP, v roce
2004 5 VPP, v roce 2005 9 VPP, z toho 5 VPP v programu “regenerace lesa“)

3. Dopravní rozvoj

- oprava místních komunikací se zaměřením na okrajové části města (Pod Palárnou, Libotín, zeď
Kozina, odvodnění místní komunikace Novojičínská, oprava místní komunikace na Kozině, německé
cesty, u přehrady, ČOV Kanada , aj.)
- dořešení parkování a vybudování aspoň jednoho odstavného parkoviště ( pod
Hřbitovem a objektu pro výběrčího)
- snížení dopravní zátěže zejména v lokalitě Kozina (do zahájení výstavby závodu na výrobu
cementu protihlukové stěny, rekonstrukce žel. přejezdu, chodníků a komunikace)
- oprava a doplnění dopravního značení na celém katastru města (postupně doplňováno)
- zajištění dopravní obslužnosti ve městě (zajištěno na úrovni předchozích let)
- dokončení průtahu městem, vč. chodníků (v roce 2003 příprava podkladů, 2004
žádost Phare, 2005 vyhověno žádosti Phare)

4. Životní prostředí

- důsledná kontrola a monitoring hlavních zdrojů znečištění hluku, prachu, emisí a otřesů (v
souvislosti s výstavbou závodu na výrobu cementu, pasport ohrožených objektů, zakoupení hlukoměru)
- dohled nad ochranou vod, lesů a krajiny (průběžně)
- důsledná separace odpadů s vylepšením současného systému odpadového hospodářství včetně
odstranění černých skládek (průběžně)

- údržba, úklid a kosení veřejných ploch v majetku města (výrazně se díky TS v roce 2005 zlepšilo)
- převod majetku a péče o NPP Šipka na Kotouči (smlouva podepsána dne 26. 11. 2004)
- příprava a vybudování štramberské části lašské naučné stezky (naučná stezka otevřena 30. 6.
2003)

5. Školství, kultura, sport a volnočasové aktivity dětí

- vytvářet podmínky pro udržení úrovně předškolní a školní výchovy (průběžně plněny)
- udržení úrovně kultury ve městě, podpora novým aktivitám pro všechny věkové
skupiny (městem zajištěno na úrovni, od 31. 7. 2004 doplňováno aktivitami firmy ŠMÍRA-PRINT, s. r.
o. Ostrava.)
- aktivní spolupráce s místními spolky a občanskými sdruženími (zajištěno)

- podpora plnohodnotného využití volného času dětí a mládeže, m.j. dokončením areálu na
Bařinách, Libotíně, v Národním sadu aj. (připraveny projekty, postupně doplňování NS, realizace
nové tělocvičny u ZŠ, záměry na Libotíně – Štramberk.)
- prevence negativních jevů – drogová a hráčská závislost, alkohol, záškoláctví aj. (průběžně ve
spolupráci se ZŠ, MP a soc. prac.)

6. Památky a turistický ruch

- oprava a údržba kulturních památek (průběžně plněno)
- pokračování v programu regenerace MPR (10 akcí v programu roku 2003, 7 akcí v roce 2004, 4
akce v roce 2005 – rovněž zařazena věž Trúba).
- oprava a údržba dominant města (průběžně plněno)
- podpora rozvoje cestovního ruchu mj. propagací na výstavách REGION TOUR, Holiday
World Praha, Drážďany aj ve spolupráci s Regionem Beskydy (průběžně, na REGOIN TOUR
2005 a GO v Brně - společná exposice s firmou ŠMÍRA-PRINT, s. r. o., na TOURISM EXPO 2005
výstav. Flora Olomouc -presentace prostřednictvím Beskydy Valašsko, HOLIDAY WORLD v Praze)
- dokončení turistického značení ve městě (splněno)

- zkvalitnění práce MIC ( práce MIC se výrazně zlepšila, viz. např. www stránky)

7. Bezpečnost

- zamezení chuligánství, neukázněnosti, rušení nočního klidu (řešeno zvýšeným počtem nočních a
denních směn MP, ve spolupráci s PČR)
- prevence kriminality negativních jevů (díky MP a PČR omezen výskyt)

- důsledné dodržování městských vyhlášek (zde jsou rezervy)
- spolupráce s MP Kopřivnice a PČR (na výborné úrovni)

8. Informovanost

- pokračování ve vydání štramberských novinek s distribucí do každé domácnosti
zdarma (úroveň ŠN se zvýšila)
- vydávání Zpravodaje města Štramberka (zdárně pokračuje)
- rozšiřování způsobu šíření informačního signálu na celém území města např. Kabelová
televize, příp. i vzduchem šířeným signálem. Zahájení přenosu wifi soukromými firmami.

- zkvalitnění přenosu informací městským rozhlasem do doby vybudování jiného způsobu
přenosu (průběžně, ale pomalu pokračuje)

Ing. Jan Socha
starosta města Štramberka

Ve Štramberku dne 30. 11. 2005

