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ÚVOD
Počet obyvatel města Šternberk v letech
1990
17.222
1996
14.508
2002
14.015
2008
13.834

(údaje Statistického úřadu).

Stav počtu obyvatel města Šternberk k
01.01.2007 13.996
01.01.2008 13.958
01.01.2009 13.934
01.01.2010 13.884
(31.01.2010 se 100 let doţila občanka města paní Libuše Šimková)
2007
2008
2009
2010

ROK PŘÍPRAV STRATEGICKÝCH PLÁNŦ A PROJEKTŦ
ROK INVESTIC A ROZVOJE MĚSTA
ROK OCENĚNÍ A CERTIFIKÁTŦ
ROK ÚSPĚCHŦ A OSOBNOSTÍ (Krejčí, Maciuchová, Jordánová)

I. PODPORA KVALITY, ZÍSKANÁ OCENĚNÍ
1.1.

HISTORICKÉ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008
Praha 28.04.2009

1.2. CERTIFIKACE ÚŘADU
Cíl projektu Stát se pro své občany vstřícným, přívětivým a profesionálním úřadem.
Certifikát shody managementu kvality s poţadavky normy ČSN EN ISO 9001 : 2009,
předáno městu 18.11.2009 Ing.Petrem Kotenem, výkonným ředitelem České společnosti pro
jakost.
1.3.

CERTIFIKACE MĚSTSKÝCH LESŮ

01.10.2009

„ORGANIZACE DOBRÉ VEŘEJNÉ SLUŢBY“ za rok 2009, (model CAF 2006)
cena Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě
Za kvalitní práci ve veřejné správě dostalo ocenění město Šternberk. V celorepublikové
konkurenci uspělo a získalo od ministerstva vnitra stříbrnou cenu, která hodnotí města a obce
v České republice podle toho, jak jsou schopny modernizovat úřady a zjednodušit občanŧm
komunikaci s nimi.
Tábor 09.02.2010
1.4.

1.5. CERTIFIKÁT městu ŠTERNBERK ZA 1.MÍSTO
Olomouc 15.12.2009
v soutěţi pro města a obce Olomouckého kraje ve třídění a zpětném sběru vyslouţilých
elektrozařízení „O keramické sluchátko“, šek na 20 tisíc korun. V prŧměru kaţdý občan
města odevzdal bezmála šest kilogramŧ starého elektrozařízení.
1.6.

CENA ZA NEJRYCHLEJŠÍ A NEJÚPLNĚJŠÍ REAKCI v průzkumu
informační otevřenosti obcí a měst České republiky projektu
MĚSTO PRO BYZNYS 2009
Praha 1. dubna 2009
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1.7.

NEJLÉPE KOMUNIKUJÍCÍ ÚŘAD ROKU, 2.místo v kategorii městské úřady
Praha 2. dubna 2009

1.8.

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA KOMUNIKAČNÍ PROJEKT ROKU
Praha 2. dubna 2009

1.9.

CERTIFIKÁT za průzkum kvality podmínek pro podnikání v ČR v rámci
výroční ceny MĚSTO PRO BYZNYS 2009
Olomouc 14. dubna 2009

1.10. ELEKTRONIZACE ÚŘADU
1.10.1. ELEKTRONICKÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM
1.10.2. DATOVÉ SCHRÁNKY
1.10.3. ELEKTRONICKÁ ŠKOLÍCÍ CENTRA
1.10.4. ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŢBA

2009
Podzim 2009
od 01.11.2009

1.11. PRAVIDELNÉ HODNOCENÍ ZAMĚSTANACŮ ÚŘADU

2009

1.12. STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU

02.04.2008

1.13. 2. místo v krajském kole soutěţe ZLATÝ ERB
v kategorii nejlepší webové stránky města

Olomouc 17.03.2008

1.14. PERSONÁLNÍ AUDIT

2007

1.15. CESTY MĚSTY
20.09.2007
1.místo udělené Dopravní Nadací Partnerství za realizaci projektu regenerace a revitalizace
centra města s finančním ohodnocením 80 tis.Kč – částečná úhrada tzv. Stromu státnosti
1.16. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA

24.04.2007

1.17. ETICKÝ KODEX ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERK
13.06.2007
Praha - Španělský sál Praţského hradu, Slavnostní předávání titulu tzv.Historické město ČR
v rámci mezinárodního dne památek a sídel
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II. REPREZENTATIVNÍ AKCE, ČINY, UDÁLOSTI
2.1.

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA ČR VÁCLAVA KLAUSE (14.06.2007),

2.2.

NÁVŠTĚVA MINISTRA VNITRA ČR IVANA LANGERA ( dne, v rámci
Slavnostního otevření rekonstruované hasičské zbrojnice a v rámci ocenění hasičŧ…),

2.3.

VYSAZENÍ LÍPY STÁTNOSTI (28.10.2008) v rámci 80.let československé státnosti,

2.4.

HISTORICKÉ MĚSTO ČR ZA ROK 2008 (Španělský sál Praţského hradu duben 09),

2.5.

NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ DNŦ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (11.-12.09.2009),

2.6.

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŦ MĚSTA OD ROKU 1990 (18.11.2009),

2.7.

EXTRALIGA VOLEJBALISTEK (v soutěţním ročníku 2009-2010 obsadily ţeny
TJ Sokol 7. místo v Extralize ţen České republiky)

2.8.

OLYMPIONIK ZE ŠTERNBERKA (účast šternberského rodáka Davida Krejčího na
Zimních olympijských hrách v kanadském Vancouveru 2010, hokejový tým)

2.9.

SVĚTOVÝ REKORDMAN ZE ŠTERNBERKA (Aleš Novák člen TJ Sokol
Šternberk vytvořil na Národním šampionátu v Olomouci dne 05.12.2009 ve šplhu
na osmimetrovém laně světový rekord časem 4,87 vteřiny. Je také drţitelem
světových rekordŧ na distancích 15 a 20 metrŧ),

2.10

NÁVŠTĚVA MANŢELKY PREZIDENTA ČR PANÍ LIVIE KLAUSOVÉ
ve Šternberku, v Expozici času
dne 14.06.2010

2.11. UDĚLENÍ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŠTERNBERKA (10.-11.09.2010)
paní Haně Maciuchové a paní Věře Jordánové
Autogramiáda účastníka ZOH Davida Krejčího a světového rekordmana ve šplhu na laně
Aleše Nováka
Reprezentant ČR na ZOH 2010 v kanadském Vancouveru šternberský rodák David Krejčí
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III. SYSTEMATICKÉ ŘEŠENÍ NEJZÁVAŢNĚJŠÍCH
PROBLÉMŮ VE MĚSTĚ
VHS SITKA s.r.o. – ve smyslu platného Obchodního zákoníku a rozhodovacích pravomocí
jiţ nyní v souladu s peněţitým i hmotným majetkem. Většinový vlastník jiţ nyní má i
rozhodovací kompetence. Do roku 2008 tomu tak nebylo!!!
MĚTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
a)
Havárie kotelny MK – nutno řešit okamţitě (nejpozději do topné sezóny 2011), navíc
koncepčně ve smyslu přípravy celkové rekonstrukce a modernizace MK a nevynakládání
dodatečných finančních zdrojŧ,
b)
Dokončena PD (energetická opatření, modernizace multifunkčního sálu,
bezbariérovost…), nutno hledat dotační zdroje, vysoká finanční náročnost
PODNIKATELSKÁ ZÓNA V AREÁLU BÝVALÝCH NÁLEPKOVÝCH KASÁREN
Město Šternberk fyzicky převzalo areál od Armády ČR v lednu roku 2006. Následně
byla realizovaná projektová dokumentace na infrastrukturu. Výše investice se pohybuje okolo
100 mil.Kč. V současné době je vydáno stavební povolení.
5 bývalých hal, které v areálu zŧstaly, je v současné době prodáváno místním
podnikatelŧm. V areálu jiţ pŧsobí dvě firmy. K nové podnikatelské zóně byla dotaţena
tlaková kanalizace. Pracovníci VPP areál čistí od náletŧ, provádí se demolice.
Záměrem je poskytnout tento areál lokálním malým a středním podnikatelským
subjektŧm. Negativně, především časově, do projektu zasáhla celosvětová hospodářská krize,
kdy podniky více bojují o holé přeţití, neţ o rozvoj.
Odhad zaměstnanosti v konečné podobě hovoří o 300-400 nově vytvořených
pracovních místech.
DOPRAVA
a)
místní
 Bezpečnost a zklidnění – bezpečné přechody, most do ulice Labutí (stavebně
dokončen do 8/2010), nutno zahájit projektovou přípravu mostu u MKZ,
 Kvalita- oprava komunikací po kanalizaci, dále lokality Lhotská, Na Valech, Tolstého,
Březinova, Rostislavova a Přikrylova…(vše projekčně připraveno, nutno zajistit
financování-vlastní zdroje, úvěr, dotace…),
b)
veřejná
 Obchvat Šternberka na silnici I/46 je povaţován za jednu z nejdŧleţitějších staveb
Olomouckého kraje. Je budoucím komunikačním tahem celostátního a nadregionálního významu. Obyvatelŧm města Šternberka přinese citelné zklidnění dopravy
zejména na ulicích Olomoucká a Jívavská, kdy stávající tranzitní dopravu odvede z
blízkosti centra města mimo obytnou zástavbu a imisní zátěţ se tak přenese do
prostoru navrhovaného obchvatu. Zlepší se podmínky pro cykloturistiku, významně se
zkrátí doba pro dojíţdějící automobilem do zaměstnání do Olomouce a zpět. Výpočty
z hlukové studie dokládají, ţe obchvat bude mít příznivý vliv především na obytné
domy na Jívavské ulici.
Stav - Ţadatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, v srpnu 2007
podal ţádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Územní řízení, které
bylo na základě uvedené ţádosti zahájeno, nebylo doposud pravomocně ukončeno.
Probíhá geologický prŧzkum, problematické majetkoprávní řešení, odhad moţné
realizace rok 2015.
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c)

d)




Elektrifikace ţelezniční trati Olomouc-Šternberk-Uničov-Šumperk, mimo kompetence
samosprávy města, odhad řešení rok 2015-2020.
Autobusové nádraţí (přednádraţí prostor a Dvorská) - podána ţádost o dotaci, odhad
dokončení 2011-2012.
bezmotorová doprava vychází ze schváleného GENERELU CYKLOSTEZEK. Tento
koncepční materiál byl schválen ZM č.usnesení 164/6 ze dne 13.06.2007. Cyklostezka
Šternberk-Luţice byla dokončena z dotačních zdrojŧ v roce 2008. Na cyklostezku
Šternberk-Babice je vydáno stavební povolení a čeká se na dotační titul k realizaci. Na
cyklostezkách do centra a do Dolního Ţlebu se projekčně pracuje.
statická
Sídliště – v rámci připraveného projektu REVITALIZACE SÍDLIŠŤ,
Centrum –Příkopy (připravena PD a Stavební povolení-čeká se na vhodný dotační
titul), Potoční a Dvorská (připravuje se podkladový materiál),
Ostatní – lokalita nad hradem-součást záměru Vyhlídkové trasy, společný projekt
města, NPÚ-hradu.

ZÁMĚR REGULACE PROVOZU VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ VE MĚSTĚ
Města a obce měly jiţ od devadesátých let moţnost vydávat obecně závazné vyhlášky
regulující provoz výherních hracích přístrojŧ na svých územích. Bohuţel existují ještě tzv.
loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím technického zařízení nazývané téţ
videoloterijní terminály, jejichţ provoz povoluje přímo Ministerstvo vnitra bez ohledu na
vyhlášky obcí a na rozdíl od výherních hracích přístrojŧ (povolení k jejich provozování se
vydává na jeden rok) mohou být povolovány aţ na 10 let. Tato situace byla představiteli
samospráv dlouhodobě kritizována a z tohoto dŧvodu obce k omezování a regulaci výherních
hracích přístrojŧ nepřistupovaly, i kdyţ herny vţdy s sebou přinášely do obcí negativní jevy,
které bezprostředně souvisí s mnoţstvím heren ve městě, jedná se zejména o gamblerství,
vandalismus, narušování veřejného pořádku, kriminalita, zneuţívání sociálních dávek apod.
Poté co proběhla v roce 2008 v médiích informace o tom, ţe Ministerstvo financí deklaruje
spolupráci s obcemi v tom smyslu, ţe v obcích, které vydají obecně závazné vyhlášky
regulující na svém území provoz výherních hracích přístrojŧ nebude Ministerstvo financí na
těchto „zakázaných“ územích povolovat ani videoloterijní terminály, vydalo Zastupitelstvo
města Šternberka dne 18.06.2008 obecně závaznou vyhlášku č.4/08/vyhl., o regulaci provozu
výherních hracích přístrojŧ, která nabyla účinnosti dnem 04.07.2008. Cílem vydání této
vyhlášky byla v první řadě eliminace všech uvedených negativních jevů, které souvisí s
mnoţstvím heren ve městě, dále pak vymístění heren z centra města, ze sídlišť a zejména
z blízkosti škol a školských zařízení.
Jiţ v listopadu roku 2008 bylo zjištěno porušení dohody s Ministerstvem financí, které
bezmezně povolovalo videoloterijní terminály na území našeho města a to i v bezprostřední
blízkosti škol a školských zařízení. Před účinností vyhlášky bylo ve městě povoleno 30
videoloterijních terminálŧ, v listopadu 2008 jich bylo jiţ 55 a v roce 2009 celkem 71.
V první polovině roku 2009 zaujalo Ministerstvo financí postoj k povolování VLT v tom
smyslu, ţe je plně v jeho kompetenci a nebudou od měst a obcí vyţadována stanoviska jejich
povolování a nebudou brány ţádné ohledy na jejich vyhlášky.
Na nátlak představitelŧ samospráv došlo od 01.06.2009 ke změně a Ministerstvo financí
v současné době poţaduje od ţadatelŧ o povolení VLT na místa dotčená vyhláškami obcí
prohlášení ţadatele, zda došlo k dohodě s obcí a tato nemá námitek proti vydání povolení.
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Současný stav týkající se hazardu v České republice je alarmující a obdobně jako naše město
postupují i další města, z našeho okolí má vydanou vyhlášku regulující provoz výherních
hracích přístrojŧ např.Uničov, Litovel, Zábřeh a Šumperk.
Na jaře roku 2010 se začalo obcím „blýskat na lepší časy“, kdy Poslaneckou sněmovnou i
Senátem Parlamentu ČR prošel nový loterijní zákon, kterým byly posíleny pravomoci obcí
v této oblasti a o umístění všech hracích přístrojŧ včetně videoloterijních terminálŧ by
rozhodovaly obce a měly by moţnost rozhodovat i o umístění a počtu heren na svém území,
protoţe právě obec pak musí svými silami a na své náklady řešit negativní jevy s hernami
související.
Bohužel tento dlouho očekávaný a prospěšný zákon vetoval prezident Václav Klaus
v květnu roku 2010. Jeho krok je pro většinu starostů, ale i občanů nepochopitelný a jeho
odůvodnění nekoresponduje se skutečným stavem.
ZIMNÍ STADIÓN A HOKEJ
Záměr převést zimní stadión a ubytovnu na město, které by odpovídalo za provoz, opravy a
údrţbu a modernizaci. Předpokládá se potřeba postupných a dlouhodobých investic. Vedení
HC TJ není nakloněno tomuto záměru.
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IV. FINANCE, ROZPOČTY, DOTACE
4.1. Analýza hospodaření uplynulého období
Analýza hospodaření města za období 2006 – 2009 je vyhotovena na základě zkoumání
vývoje níţe uvedených základních indikátorŧ:
provozního přebytku (rozdíl běţných příjmŧ a výdajŧ),
rozdíl provozního přebytku a splátek jistin,
ukazatele dluhové sluţby,
celkového salda (rozdíl veškerých příjmŧ a výdajŧ).
Na základě posouzení hodnot jednotlivých ukazatelŧ lze konstatovat, ţe ekonomika města
v letech 2006 – 2009 má charakter zdravého hospodaření.
Celkové příjmy města prŧběţně rostly aţ do roku 2008. V roce 2009, kdy došlo k poklesu cca
50 mil. Kč, se na příjmech města projevila ekonomická krize a dále sníţení příjmŧ z prodeje
majetku. Výše celkových výdajŧ odráţí investiční aktivitu města.
Provozní přebytek města dosahuje v celém zkoumaném období kladných hodnot. Toto bylo
vyuţilo na krytí investičních cílŧ města.
Ve sledovaném období město realizovalo několik rozsáhlejších investičních akcí, které mají
přímý vliv na vývoj příjmŧ a výdajŧ. Především šlo o rekonstrukci koupaliště, výstavbu
nového bytového domu Labutí, investice do DPS, dostavbu ZŠ Svatoplukova 7, regeneraci
centra města, obnovu objektŧ v městské památkové zóně, modernizaci ČOV, opravy
komunikací, rekonstrukci budovy MŠ U dráhy a zateplení fasád a výměny oken ZŠ
Svatoplukova a nám. Svobody, vybudování Expozice času, úpravu svahové deformace
Babická, modernizaci základních škol, vybudování bezbariérové trasy a výtahu a zřízení
bezpečných přechodŧ pro chodce na ulicích Opavská, Uničovská a Dlouhá.
Základní ekonomické parametry hospodaření města
v letech
Příjmy celkem (v tis.Kč)
z toho
Daňové příjmy (v tis.Kč)
Nedaňové příjmy (v tis.Kč)
Přijaté dotace celkem (v tis.Kč)
Výdaje celkem (v tis.Kč)
Běţné výdaje (v tis.Kč)
Kapitálové výdaje (v tis.Kč)
Bankovní úvěry a pŧjčky (v tis.Kč)

2006

2007

2008

2009

½ 2010

371.419

366.841

392.113

343.269

176.515

141.166
28.728
201.525
367.231
218.552
148.679
98.470

150.669
28.521
187.651
303.374
222.366
81.008
43.060

161.897
23.013
207.203
419.348
222.924
196.424
35.825

129.077
18.689
164.251
362.298
213.582
148.716
28.591

75.894
7.800
72.819
143.848
104.770
39.078
37.746

4.2. Příjmy uplynulého období
Příjmy města jsou členěny na příjmy běţné a kapitálové. Běţné příjmy činí v prŧměru za
poslední čtyři roky 79,3% celkových příjmŧ, kapitálové příjmy 20,7%.
4.3. Výdaje uplynulého období
Z celkových výdajŧ bylo určeno v roce 2009 na kapitálové výdaje 40,6%. Ve zkoumaném
období kapitálové výdaje dosahují v prŧměru 39,5% celkových výdajŧ města. Nejvyšší objem
investic město realizovalo v roce 2008 (196,7 mil. Kč), naopak nejméně investovalo v roce
2007 (80,9 mil. Kč).
Běţné výdaje v tis.Kč
Kapitálové výdaje v tis.Kč
Rok 2006
218.552 (60%)
148.679 (40%)
Rok 2007
222.366 (71%)
81.008 (29%)
Rok 2008
222.924 (53%)
196.424 (47%)
Rok 2009
213.582 (59%)
148.716 (41%)
Mezisoučet v %
61%
39%
K 30.06.2010
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Ukazatel dluhové sluţby
2006
Dluhová základna
226 982
Dluhová sluţba
38 755
Ukazatel dluhové sluţby 17,07%
4.4.

2007
201 806
59 737
29,60%

2008
208 148
10 651
5,12%

2009
171 596
9 816
5,72%

4.5. Rozpočtový výhled města v letech 2010-2015
4.5.1. Hlavní investiční akce
Rozpočtový výhled kromě roku 2010 nepočítá se standardními investičními výdaji. Mezi
hlavní investiční akce patří skládka Dalov, instalace Expozice času, sanace budovy MěÚ
Horní náměstí 16 a komunitní kompostárna Šternberk. Další investiční akce, které město
předpokládá realizovat v roce 2010 jsou: komunikace Lhota, most Masarykova – Boj. za
svobodu (u kina), rekonstrukce komunikací po kanalizaci a autobusové nádraţí. Na tyto akce
si město předpokládá vzít úvěr ve výši 50 mil. Kč.
4.5.2. Plánovaný prodej majetku města
Město také plánuje v létech rozpočtového výhledu (2011-2015) prodej svého majetku v
úhrnné výši 152,9 mil. Kč, z čehoţ plánovaný prodej pozemkŧ je odhadován na 122,7 mil Kč
a prodej budov je plánován ve výši 30,2 mil.Kč.
2011
2012
2013
2014
2015
Předpokládaná výše
46,4 mil.Kč
42,5 mil.Kč
24 mil.Kč
20 mil.Kč
20 mil.Kč
prodaného majetku
4.5.3. Dluhová služba
Celkem musí město Šternberk v letech 2011-2015 splatit 34 210 tis. Kč současných závazkŧ
včetně úrokŧ. Pokud započítáme do závazkŧ i plánovaný úvěr na investice ve výši 50 mil. Kč
(předpoklad úhrady úvěru 15 let, anuitní typ splátek, úroková míra 5%), pak bude město
muset do konce roku 2015 uhradit 60 307 tis. Kč.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celková dluhová sluţba
11.504 13.543 12.166 8.782 8.624 5.689
4.5.4. Volné finanční prostředky
2011
2012
Volné finanční
58.452
57.676
prostředky

2013
43.882

2014
40.400

2015
43.013

Z tabulky je patrné, ţe město mŧţe ve sledovaném období (2011-2015) investovat od roku
2011 minimálně 40,4 mil. Kč (v roce 2014), maximálně 58,4 mil. Kč (v roce 2011), aniţ by
uvaţovalo o cizích finančních zdrojích. Vzhledem k tomu, ţe město bude zcela určitě mít
investiční výdaje i v roce 2011 a následujících, je třeba řešit další moţné úspory na straně
běţných výdajŧ a samozřejmě téţ hledat všechny dostupné zdroje pro navýšení příjmové
strany rozpočtu.
4.6. Ekonomické hodnocení města
Na základě posouzení minulé schopnosti a ochoty subjektu, dostát včas a řádně všem svým
finančním závazkŧm, s přihlédnutím k aktuální výši závazkŧ města a krátkodobé výše
volných finančních zdrojŧ a určení krátkodobé prognózy, je město odbornou společností
v krátkodobém hodnocení hodnoceno na úrovni:
STR2
Krátkodobě kvalitní subjekt s dobrou schopností splácet své aktuální závazky.
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S ohledem na charakter dosavadních i plánovaných hospodářských výsledkŧ, za předpokladu,
ţe město bude pokračovat v navrţeném trendu rozpočtového výhledu hospodaření, tzn. ţe
především roční dluhová sluţba bude kryta z provozních výsledkŧ hospodaření města,
přiděluje odborná hodnotící společnost městu dlouhodobé ekonomické hodnocení na úrovni:
BBonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí
riziko jiţ ve středním časovém horizontu.
4.7. Závěr
Rozpočtový výhled pro období 2011 – 2015 vychází z podrobné analýzy hospodaření
města v letech 2006 – 2009 a platného rozpočtu roku 2010. Na základě těchto analýz
lze učinit následující závěry:
- ekonomická krize znatelně zasáhla do hospodaření města. Relativní hodnoty rozpočtu
poklesly, ale poměrové ukazatele si zachovaly přibliţně stejné hodnoty, jako měly před
rokem 2009,
- hodnota ukazatele dluhové sluţby v rozpočtovém výhledu, vypočítaná podle metodiky
Ministerstva financí, je příznivá a dosahuje max. 7,76 % z povolené 30-ti procentní
předepsané hranice a do budoucna se sniţuje,
- hospodaření města je v oblasti provozního rozpočtu vyváţené. Provozní přebytek
dosahuje kladných hodnot a tím městu od roku 2011 zŧstávají určité finanční zdroje
na očekávané investiční výdaje, kapitálová část rozpočtu je závislá na rozhodování
orgánŧ města o jednorázových prodejích majetku města, zahajování a realizaci vlastních
investic, vyhlašování výzev, předkládání ţádostí o podporu a realizaci investic
spolufinancovaných z fondŧ EU,
- výsledek krátkodobého ekonomického hodnocení dokládá, ţe město při uváţlivé
hospodářské politice má dostatečné finanční zdroje ke svému rozvoji,
- dlouhodobé hodnocení města ukazuje, ţe město má jisté mnoţství volných finančních
prostředkŧ na spolufinancování dotačních titulŧ státu i fondŧ EU, a to zejména v oblasti
investiční,
- na základě ekonomického hodnocení, odhadu vývoje ekonomické situace a vzhledem k
očekávanému propadu v příjmové oblasti na sdílených daních, zpŧsobenému
ekonomickou krizí, kdy dojde ke sníţení salda provozního rozpočtu (provozního
přebytku), lze doporučit okruhy, na které se město v budoucnosti musí zaměřit. Jedná se
zejména o sníţení provozních výdajů. Dále doporučujeme zanalyzovat priority a
potřebnost plánovaných akcí a méně prioritní akce přesunout do dalších let, aţ dojde
k odeznění ekonomické krize. Město by mělo být maximálně obezřetné a snaţit se
především o hledání rezerv svého hospodaření. Zvláště opatrné by mělo být u investic,
jejichţ realizace vyvolává následné provozní výdaje. Téţ je vhodné upřednostnit
investice s vyšším podílem dotací, a to zejména těch z EU, neboť tato příleţitost se
pravděpodobně nebude opakovat.
Je také nutno uvaţovat s flexibilitou rozpočtu tak, aby mohly být finanční prostředky
pouţity k spolufinancování získaných dotací z jiných rozpočtŧ. V rámci běţného
rozpočtového roku navrhujeme důsledné, pravidelné měsíční vyhodnocování rozpočtu a
okamţité reagování na případné odchylky od platného rozpočtu.

10

V. KOMUNIKACE
Komunikace patří k oblasti, které byl ve volebním období 2006-2010 věnován zvláštní zřetel.
Vedení města hledalo nejrŧznější komunikační kanály z pohledu účinnosti a dostupnosti.
5.1.

Ocenění v oblasti komunikace (Zlatý erb, Nejlépe a nejrychleji komunikující
úřad, Komunikační inovativnost…)
místo v krajském kole soutěže ZLATÝ ERB v kategorii nejlepší webové stránky města
Olomouc 17.03.2008

CENA ZA NEJRYCHLEJŠÍ A NEJÚPLNĚJŠÍ REAKCI v průzkumu informační
otevřenosti obcí a měst České republiky projektu MĚSTO PRO BYZNYS 2009
Praha 1. dubna 2009
NEJLÉPE KOMUNIKUJÍCÍ ÚŘAD ROKU, 2.místo v kategorii městské úřady
Praha 2. dubna 2009
V roce 2009 byl Městský úřad Šternberk vyhlášen druhým nejlépe komunikujícím úřadem
roku a to dokonce v evropském srovnání a šternberským komunikačním projektům bylo
uděleno čestné uznání. Obě tato významná ocenění za komunikaci s veřejností byla
Šternberku udělena 2. dubna 2009 na výročním udílení cen společnosti Westminster
v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.
ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA KOMUNIKAČNÍ PROJEKT ROKU
Praha 2. dubna 2009
Šternberk byl oceněn zejména za projekt informování veřejnosti prostřednictvím
„registrovaných emailŧ“, za komunikaci s občany prostřednictví anket na webu, dále za
objektivnost a nestrannost poskytovaných informací a za informační otevřenost. Porota
vyzdvihla kreativitu radnice v oblasti poskytování informací návštěvníkŧm prostřednictvím
unikátního systému klikotočŧ.
Výsledky druhého ročníku výzkumného projektu EMGC (Government of
Communications), který pravidelně monitoruje úroveň komunikace institucí veřejné správy v
České republice. Výsledky byly prezentovány 31.3.2008 v časopise Strategie. Městský úřad
Šternberk se umístil v TOP 12 v rámci úřadu ČR a to na 5.-6.místě společně s MěÚ
Prostějov.
POŘADÍ MĚSTSKÝCH ÚŘADŦ - TOP 12
1. Městský úřad Vsetín
2. Městský úřad Svitavy
3. Městský úřad Otrokovice
4. Městský úřad Slaný
5. - 6. Městský úřad Prostějov
5. - 6. Městský úřad Šternberk
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7. - 8. Městský úřad Strakonice
7. - 8. Městský úřad Český Krumlov
9. Městský úřad Most
10. - 12. Městský úřad Kralupy nad Vltavou
10. - 12. Městský úřad Tábor
10. - 12. Městský úřad Orlová
Druhého ročníku projektu se celkem zúčastnilo 376 institucí z celé České republiky. V
zemích EU mají úřady komunikaci s občany jako prioritu.
Hodocení městských webových stránek v článku MĚSTSKÉ WEBY.CESTA OD
ZDAŘILÝCH PO ZMATENÉ, MF DNES (podzim 2007), autor Michal Poláček na základě
hodnocení Adama Fendrycha z konzultačního centra Dobrý web.
Citace : …„ Adama Fendrycha z konzultačního centra Dobrý web naopak příjemně
překvapily internetové stránky města Šternberka. Jde podle něj o mezi městskými weby jedny
z nejlepších. Vynikající přehledná navigace a vizuální zpracování. To jsou podle Fendrycha
klady stránek města Šternberka. Pro případného návštěvníka jsou dobře čitelné a snadno se
zde zorientuje.“….
5.2. Druhy komunikace
5.2.1. INTERNETOVÉ STRÁNKY (Aktuality, Dotazy občanŧ, Veřejný Program
starosty…)
Na webu bylo v roce 2009 zveřejněno celkem 1 436 zpráv v sekci Aktuality.
5.2.2. REZERVAČNÍ systém
5.2.3. REGISTROVANÉ emaily
5.2.4. Komunikace na sociální webové síti FACEBOOK od začátku března 2010.
Podle zdejší radnice jde o velmi oblíbený zpŧsob komunikace hlavně mezi mladými lidmi,
kdy si uţivatelé mohou přečíst aktuality z kultury, sportu i komunální politiky města.
5.2.5. ANKETY
V prŧběhu roku 2009 komunikovalo vedení města s občany mimo jiné i formou
elektronických anket, které byly zveřejňovány na webových stránkách města. V loňském
roce se občané vyjadřovali k 10 anketám. Radnice chtěla znát názor občanŧ na to jak
„vylepšit“ periodikum Šternberské listy, veřejnost tipovala, jestli se Šternberk stane
Historickým městem roku – kdy 146 z celkových 265 hlasující vybralo správnou odpověď
ano, další ankety byly zaměřeny na testování znalostí Šternberanŧ z oblasti historie města,
např. kdy si Šternberk připomene 715. výročí města, chtěli jsme znát názor veřejnosti na akce
uspořádané v rámci Národního zahájení Dnŧ evropského dědictví ve Šternberku, občané
mohli také ovlivnit programovou nabídku kina a vybrali filmy, které se budou promítat
v letošním roce v kině. Do elektronických anket se zapojilo celkem 1 876 hlasujících.
Největší ohlas mělo tipování k získání titulu Historické město roku – 265 tipujících, co chybí
občanŧm ve Šternberských listech – 240 hlasujících, názor na akce v rámci Národního
zahájení Dnŧ evropského dědictví zaslalo 329 občanŧ. Nejmenší počet hlasujících reagoval na
ankety k historii Šternberka.
V této formě komunikace s občany pokračujeme i v roce letošním, aktuální anketa se týká
zimních olympijských her, na kterých bude reprezentovat Českou republiku i naše město také
šternberský rodák a hokejista David Krejčí.
5.2.6. DOTAZY OBČANŦ
Webové stránky Šternberka nabízejí občanŧm moţnost ptát se v rubrice Dotazy občanŧ. V
roce 2009 jsme odpověděli na 460 poloţených dotazŧ. Nejčastěji se tazatelé ptali na opravy
komunikací a zimní údrţbu chodníkŧ, na poplatky za čipování psŧ a odvoz komunálního
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odpadu, budování kanalizace, údrţbu a kácení zeleně, budování cyklostezek, situaci v HC TJ
Šternberk, investice, rušení nočního klidu, psí exkrementy v ulicích a na místa v mateřských
školách. Na dotazy v této rubrice je odpovídáno nejpozději do jednoho týdne v závislosti na
sloţitosti zpracování odpovědi ke konkrétnímu poloţenému dotazu.
5.2.7. ŠTERNBERSKÉ LISTY
5.2.8. Promítání materiálŧ Zastupitelstva města formou dataprojektoru (Dŧvodové zprávy,
Usnesení, Přílohy…)
5.3. Publikace
5.3.1. Seriál o historii města „Šternberské století 1909-2009“
5.4.

Statistické údaje prezentace města v médiích za rok 2009

Tisk

Počet článků

Tisk

Počet článků

Olomoucký deník
Mladá fronta Dnes
Právo
Šumperský a Jesenický deník
Lidové noviny
Moderní obec
Inside LG
Haló noviny
Prostějovský deník
Metro
Hranický deník
Zpravodajství ČTK
Odpady newsletter
Profit
Deník Sport
Přerovský deník
Zpravodajství Olomouc
Aha!
CV týden
E15
Ekonom
Hospodářské noviny
Jindřichohradecký deník
Krkonošský deník
Podnikatel
Newsletter
Realit

294
222
56
18
16
10
8
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Morava Sport
Olomoucký kraj
Development News
MF Sedmička Olomouc
ROP Střední Morava
Stavitel newsletter
CELKEM

1
1
1
1
1
1
668

Rozhlasové či TV stanice
ČRo - Olomouc
PRIMA TV
ČT 1
NOVA TV
Rádio Praha ČRo
ČT 24
ČT 2
ČRo Středočeský kraj
ČRo Sever
Radioţurnál
CELKEM

56
52
11
4
3
1
1
1
1
1
131
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Statistické údaje návštěvnosti Městského informačního centra v letech 2006-2009

5.5.
Měsíc
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Celkem

CZ
555
392
606
635
643
670
885
1000
1161
701
600
752
8600

2007
ZA
2
9
2
18
16
42
39
54
31
11
5
3
232

I
117
134
204
127
134
142
193
260
192
177
129
132
1941

CZ
321
402
515
529
663
899
1151
1096
1181
527
447
424
8155

2008
ZA
0
3
1
7
19
39
74
82
24
5
6
0
260

I
138
141
164
212
171
156
122
283
320
179
215
256
2357

CZ
346
398
554
603
675
887
1206
1142
1123
592
468
435
8429

2009
ZA
0
1
4
6
26
62
147
120
66
11
17
1
461

I
272
245
270
286
233
299
338
310
281
243
227
158
3162

CZ – počet tuzemských návštěvníků ZA – počet zahraničních návštěvníků I – počet návštěvníků internetu

5.6.

Zaloţení osadních výborů a veřejná setkání s občany v místních částech Dalov,
Krakořice, Dolní Ţleb, Lhota, Těšíkov letech 2006-2010
Partneři v samosprávné činnosti,
Lepší komunikace, pochopení a spolupráce,
Aktivní zapojení se do samosprávné činnosti…

5.7.

Veřejná setkání s občany města s názvem „Občané ptejte se, rád Vám odpovím..“
Expozice času
2 x ročně

5.8.

Vlastní propagace a marketing
Billboard u vjezdu do města od Olomouce (prezentace akcí jako např. Ecce Homo a
Město v pohybu, Šternberský kopec, Ecce Homo Historik, udělení titulu čestný občan
města, 75 let Gymnázia Šternberk, Dny rodu Šternberkŧ, Šternberk-Historické město
roku 2008, Šternberk-město, ve kterém se dobře ţije…),
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VI. ROZVOJOVÉ PROJEKTY MĚSTA
6.1.

PROJEKTY INVESTIČNÍ

Název investičního
projektu
Rekonstr. a modernizace
ŠJ Svatoplukova

Význam a cíl projektu

Klášter –pŧvodní stav

Fasáda vnější části objektu,
schodiště do sklepních prostor,
interiérové dveře

Finance
Celkem 13,392 mil.Kč
Dotace MF 3 mil.Kč

Doba
realizace
2007

Celkem 1,776 mil.Kč
Dotace MK 788 tis.Kč
Dotace Ol.k. 135 tis.Kč
Město 853 tis.Kč

2007

Orientační systém v MPZ
(klikotoče)

Celkem 1,6 mil.Kč

2007-2008

Plynofikace MČ Lhota
Autobusová zastávka Dolní
Ţleb

Celkem 7,055 mil.Kč
Celkem 1,531 mil.Kč

2007
2007-2008

Tzv. Fasádní vyhláška
města na podporu oprav
domŧ v MPZ (okna, dveře,
fasády, klempířské
prvky…)
Prevence kriminality
Dva projekty

Celkem 7,801 mil.Kč

2007-2008

Celkem 1,175 mil.Kč
MV 0,938 mil.Kč
Město 0,237 mil.Kč

2008

1) Rozšíření kamerového
systému
2) Infraosvětlení

15

Vodovod do lokality Nad
Nemocnicí

Celkem 8,940 mil.Kč

2008

Prŧchod ČSA x Potoční

Celkem 1,754 mil.Kč
(kompletně hrazeno
z rozpočtu města)

2008

Komunikace Babická

Celkem 16,176 mil.Kč

2008

Geologický prŧzkum Vinný
vrch

Celkem 969 tis.Kč
Dotace 825 tis. Kč
Město 144 ti.Kč

2008

Dětské hřiště Nádraţní

Celkem 490 tis.Kč
Sponzor 490 tis.Kč

2008

Dětské hřiště Uničovská

Celkem 996 tis.Kč

2008

Prŧzkum lokality s moţnou
následnou individuální výstavbou
rodinných domŧ
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Energetická opatření MŠ U
Dráhy

Celkem 10,279 mil.Kč
Dotace 1,6 mil.Kč
Město 8,679 mil.Kč

2008

Energetická opatření ZŠ
Svatoplukova

Celkem 11,059 mil.Kč
Dotace 6,4 mil. Kč
Město 4,659 mil.Kč

2008

Klášter-fasády+vnitřní
schodiště

Celkem 2,4 mil.Kč
Dotace 1,2 mil.Kč
Město 1,2 mil.Kč

2008

Energetická opatření ZŠ
Náměstí Svobody

Celkem 18,292 mil.Kč
Dotace 13,1 mil.Kč
Město 5,192 mil.Kč

2008

Cyklostezka Luţice

Celkem 8,081 mil.Kč
Dotace ROP 6,762
mil.Kč
Dotace SFDI 1,243
mil.Kč
Město 112 ti.Kč

2008

Lípa státnosti

Celkem 211 tis.Kč
(částečné krytí ve výši
80 tis.Kč-fin.odměna
za 1.místo v soutěţi
„Cesty městy“)

2008

Celkem 25 mil.Kč
Dotace MF 20 mil.Kč
Město 5 mil.Kč

2008

Celkem 15 mil.Kč
SFDI 6,1 mil.Kč
Město 8,9 mil.Kč
Mimo to
(ŘSD oprava povrchu
silnice 17,9 mil.Kč)

2008

Kruhová lavice-178 tis.Kč
Strom-lípa státnosti-33 tis.Kč

Parkoviště okolo sportovní
haly Ecce Homo

Bezplatné parkování
v bezprostřední blízkosti centra
města, 130 parkovacích míst
(řešení statické dopravy).

Dopravní bezpečnostní
prvky-zklidnění a
zpomalení dopravy na
silnici I/46-Jívavská
(společný projekt ŘSD a
města-dotace SFDI)
Cíl : Zvýšení bezpečnosti a
zklidnění dopravy zúţením
nejvýznamnějšího prŧtahu města,
úpravy chodníkŧ, přechodŧ
dělícími ostrŧvky, cyklostezka,
parkování…
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Opěrná zeď Babická

Celkem 4,335 mil.Kč
Dotace 3,441 mil.Kč
Město 894 tis.Kč
Občané 150 tis.Kč

2008-2009

Rekonstrukce a
modernizace ČOV

Celkem 99 mil.Kč
Dotace MZ 68 mil.Kč
(75%)
Město 31 mil.Kč (25%)

2008-2009

47 tis. Kč
IOP, oblast podpory
2.1 Zavádění ICT v
územní veřejné správě
Město Šternberk
Celkem
Dotace
Spoluúčast Ol.k.
Spoluúčast město 1,5
mil.Kč

2008-2009

Odstranění staré ekologické Likvidace více jak 20 leté černé
skládky s 3,5 tis.tunami odpadu,
zátěţe v lokalitě Dalov ve
včetně toho nebezpečného
Šternberku (likvidace černé
skládky)
Expozice času-stavební část

Celkem 20,169 mil.Kč
Dotace 15,282 mil.Kč
Město 4,887 mil.Kč

2009-2010

Celkem 43,617 mil.Kč
Dotace 36,629 mil.Kč
Město 6,988 mil.Kč

2009

Bezpečnostní opatření

Přechody pro chodce
- Přechod ulice Dlouhá

Celkem 2,089 mil.Kč
Olom.kraj 695 tis.Kč
Město 1,390 mil.Kč

2009

Prevence kriminality
4 projekty

1) Noční vidění 2 kamery
2) Kamerový bod č.9
3) Záznamové zařízení
4) Probační sluţba pro mladistvé

Celkem 0,720 mil.Kč
MV 0,576 mil.Kč
Město 0,144 mil.Kč

2009

Czech POINT obcím

Vybavení technickými
prostředky ICT pro
zavedení sluţeb
eGovernmentu

Oprava kostela-spolupodíl
města

2009-2011
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Dětské hřiště Jiráskova

Celkem 1,250 mil.Kč
Nadace ČEZ 996 tis.Kč
Město 254 tis.Kč

2009

Klášter nátěr fasáda, dveře

Celkem 1,6 mil.Kč
Dotace 500 tis.Kč
Město 1,1 mil.Kč

2009

Bezbariérovost budov MÚ

Celkem 2,629 mil.Kč
Dotace 1,049 mil.Kč
Město 1,580 mil.Kč

2009

Celkem 3,850 mil.Kč

2009-2010

Celkem 8,1 mil.Kč
Dotace 6,895 mil.Kč
Město 1,205 mil.Kč
Školy 1,205 mil.Kč

2009

Projekt doporučený Komunitním
plánováním, přestavba bývalé
MŠ, 9 byt.jednotek+zázemí,
provoz od září 2010

Celkem 23,266 mil.Kč
Dotace 19,776 mil.Kč
Pečovatelská sluţba
(Město) 3,490 mil.Kč

2009-2010

V době přesně 100 let od
zaloţení nového hřbitova dochází
k nutné celkové obnově zeleně.
Bude pokáceno 60 stromŧ,
ošetřeno 7, prořezáno 61, vazba
koruny u 8 stromŧ.
Vysazeno bude 50 vzrostlých
listnatých stromŧ (z toho 40 lip),
446 listnatých keřŧ a 46
jehličnatých keřŧ.

Celkem 0,948 mil.Kč
Dotace 0,833 mil.Kč
Město 0,115 mil.Kč

2009-2010

Plošina – Stav. úřad, výtah hist.
budova radnice-bezbar. vstup do
Obřadní síně, kancelář starosty…

Oprava radnice
( Fasáda, Sanace vlhkosti)

Modernizace informačních
technologií Základní školy
Svatoplukova Šternberk
Dr.Hrubého Šternberk
Nám. Svobody Šternberk
Bydlení pro matky/otce
s dětmi v tísni Šternberk –
Dalov (Investor Peč.sluţba)

Regenerace zeleně-Hřbitov
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Modernizace SAUNY

Výměna potírny-obloţení,
izolace, lavice, nová saunová
kamna, elektroinstalace, dlaţba,
oprava ochlazovacího bazénku,
sociálního zařízení, vstupu a
šaten.

TLAK. KANALIZACE
v ulici Olomoucká

Celkem 355 tis.Kč
z toho
Město 315 tis.Kč
Provozovatel
koupaliště TK
Šternberk 50 tis.Kč

2009-2010

3,899 mil..Kč
vyvolaná investice
k výstavbě obchodního
centra TESCO

2010

Celkem 9,1 mil.Kč
Kompletně hrazeni
z rozpočtu města)

2010

Dílčí část infrastruktury
připravované podnikatelské zóny

Most do ulice Labutí
(U kina)

BILLBOARD I/46

Propagace vlastních akcí, témat a
námětŧ…
- Historické město ČR 2008
- Ecce Homo a Město v pohybu
- Ecce Homo historik
- Šternberský kopec
- Vánoční koncerty…

Město - 90 tis.Kč

2010

Multifunkční kulturní
zařízení MKZ - kotelna
Dokončení kanalizace
aglomerace Šternberk
(investor VHS Sitka s.r.o.)

Řešení havarijního stavu plynové
kotelny

Celkem 0,953 mil.Kč

Dotace schválena
V realizace
Dokončení k 31.12.2010

Prevence kriminality
Státní účelová dotace

Rozvoj opatření prevence
kriminality na místní úrovni.
Zřízení dispečinku MKMS
Dotace schválena

Celkem
Dotace SFŢP
SITKA
Město
Celkem 0,400 mil.Kč
Dotace 0,250 mil.Kč
Město 0,150 mil.Kč
Celkem
Dotace
(Česko-polský fond)
Celkem cca 15 mil.Kč
Dotace 13,5 mil.Kč
Město
FK
Předpoklad 6,3 mil. Kč

Podzim
2010
2010

EXPOZICE ČASULIBRETO - výstavní část
Rekonstrukce fotbalového
areálu Šternberk

Dotace schválena
I. etapa
Umělá tráva, osvětlení, zázemí

Technologické centrum,
vnitřní integrace úřadu a
elektronická spisová sluţba
v území pro město
Šternberk

Cíl :
Zefektivnění činnosti úřadŧ
veřejné správy, sníţení
fin.nárokŧ na chod administrativy
a zajištění transparentního
výkonu veřejné správy. Přiblíţení
veř.sluţby občanovi, zajištění
jejich maximální dostupnosti a
kvality.

2010
2010
2010

2010-2011
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Energetická opatření II.ZŠ
Energetická opatření ZUŠ
IOP-Putování po
historických sídlech ČR
(Společný projekt SHSČMS a
historických měst)

Dotace schválena
Dotace schválena
Cíl : marketing z pohledu ČR a
lokalit s pŧsobností 14 hist. měst
Pro Štbk : a) propagace
b) Městská slavnost 9/2011

Komunitní kompostárna
Autobusové nádraţí

Dotace schválena
Dotace schválena

Stavební úpravy ulic
Lhotská a Na Baţinách
(revitalizace MČ Lhota)

Podána žádost
MK Lhotská a Na baţinách
Veřejné prostranství u rybníka
Veřejné osvětlení
Dotace schválena
Podána žádost
7 lokalit

Podzemní kontejnery
Regen. promenád.alejí ve
Štbk. a MČ-II.etapa
6.2.

Celkem 20,645 mil.Kč
Dotace 16,516 mil.Kč
Město 4,129 mil.Kč
Celkem 18,550 mil.Kč
Dotace 15,578 mil.Kč

Celkem 7,3 mil.Kč
Dotace 5,1 mil.Kč

2011-2012
2011-2012
2011-2012

2011-2012
2011-2013

PROJEKTY LIDSKÉ (VZDĚLÁVACÍ)

Název vzdělávacího
projektu
Komunitní plánování
sociálních sluţeb,
realizátor Soc.sluţby PO
Vzděláváním k vyšší
kvalitě poskytování soc.
sluţeb ve Šternberku
Vzdělávací centrum
Šternberk
Efek. řízení lid.zdrojŧ,
zavádění moder. metod
řízení a zvyšování
efektivity MÚ Šternberk
6.3.

Předpoklad pro město
Šternberk 350 tis.Kč
Dotace schválena

2011
2011
2011-2012

Význam a cíl projektu

Finance

Cílem je zlepšení systému
sociál.sluţeb poskytovaných
osobám, které jsou nejvíce
ohroţeny sociál. vyloučením.
Moţnost plánovat soc. sluţby.
Vzdělávání pracovníkŧ
v sociálních sluţbách

Celkem 2,590 mil.Kč
Dotace 2,279 mil.Kč
Město 0,310 mil.Kč

Zajistit vzdělávání
zaměstnancŧ úřadŧ veřejné
správy, členŧ zastupitelstev
samospráv a PO
Aplikace moder. metod zvyš.
výkonnosti a kvality veřejné
správy a zlepšení systému
metodické pomoci v rámci
celé veř.správy.

Doba
realizace
2006-2008

Podána žádost
Celkem 2,371 mil.Kč
Dotace OPLZZ
Město
Dotace schválena
Předpoklad 2 mil. Kč

2010-2012

Podána žádost
Předpoklad 2,9 mil. Kč

2010-2012

2010-2012

Poskytnuté dotační tituly v roce 2010

Typ dotaceposkytovatelpříjemce
Olomoucký kraj
Město Šternberk
Olomoucký kraj
Kultura-Odb.školství
Olomoucký kraj
Kultura-MKZ
Olomoucký kraj
Kultura-MKZ

Název projektu
Zřízení dispečinku MKMS

Výše
dotace
v tis.Kč
250

Historie města Šternberka

60

Přehlídka hudebních kapel

40

75.let oslav Gymnázia,
městská slavnost…
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Stručný popis projektu,
celkové náklady
Invest. projekt na zřízení
dispečinku kamer.systému MP
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I.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY JINÝCH SUBJEKTŮ
S PODPOROU MĚSTA

Tenisová nafukovací hala, TK Šternberk, 2007, Olomoucký kraj, město příspěvek, město
pŧjčka, investor (rozšíření zimní volnočasové nabídky).
Sportovní víceúčelová hala Ecce Homo-50 mil.Kč-Olomoucký kraj-2007-2008

Modernizace recepce sluţebny Policie České republiky (2009)
Bezpečnostní prvky a oprava komunikace I.třídy Jívavská-25 mil.Kč (ŘSD+SFDI)

Rekonstrukce kanalizačních šachet na části komunikace Uničovská - Sitka s.r.o. (2009)
Kostel-Norské fondy-oprava fresek 25 mil.Kč
Výstavba bytových domŧ
Kaskády
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GTL Invest Jiráskova
GTL Invest U Vrby

Připravované soukromé projekty podporované městem v letech 2010-2014
a) Výstavba v lokalitě „Nad nemocnicí“
b) Výstavba v lokalitě „Polní“
(záměr investora k výstavbě 21 rodinných domŧ, 13 RD 4+1, 8 RD 2+1)
Bytový dŧm U Vrby (29 bytových jednotek)

„Ţivá nádraţí“ (oprava odbavovací budovy ČD)
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II. ROZPRACOVANÉ A PŘIPRAVOVANÉ
ZÁMĚRY, STUDIE, PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE PRO DALŠÍ ROZVOJ MĚSTA
HESLOVITĚ
seřazeno ne podle dŧleţitosti
 MKZ-nová PD (Etapy-multifunkční sál, energetická opatření, bezbariérovost,
vytápění)
























REKULTIVACE SKLÁDKY TANKODROM
ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU SEPARACE ODPADU (malá nadzemní kontejnerová
místa)
PŘECHOD NÁMĚSTÍ SVOBODY (bezpečnostní prvek navazující na výstavbu
nového mostu do ulice Labutí-U kina)
STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE NA VALECH
OKRUŢNÍ KŘIŢOVATKA VĚŢNÍ 1
OKRUŢNÍ KŘIŢOVATKA VĚŢNÍ 3
OKRUŢNÍ KŘIŢOVATLAK RÝMAŘOVSKÁ
KOMUNIKACE TOLSTÉHO, VALÍČKOVA, LHOTSKÁ
REVITALIZACE CENTRA-PŘÍKOPY
LITOVELSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY (parkování hřbitov)
CYKLOSTEZKY-CENTRUM, BABICE, DOLNÍ ŢLEB
MŠ U DRÁHY-VENKOVNÍ ÚPRAVY
MŠ OBLOUKOVÁ
HŘIŠTĚ ZŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ LHOTA, ZÁVODNÍ, TYRŠOVY SADY
ENERGETICKÁ OPATŘENÍ DDM
SÍŤ ROZHLEDEN
INFRASTRUKTURA-LUŢICKÁ, U HŘBITOVA
REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ, LOKALITY KASÁREN (podnikatelská
zóna)
LYŢAŘSKÝ AREÁL LIPINA, ÚPRAVA BĚŢECKÝCH TRATÍ
PLAVECKÝ BAZÉN
BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER (výstavní plochy, ZUŠ, DDM…)
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III. SEZNAM NEJVÝZNAMĚJŠÍCH
SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ
9.1.

KULTURA

9.1.1 Národní zahájení Dnů Evropského Dědictví 2009 (září 2009)
(Pavel Bobek, Chantal Poulen, Marek Ztracený, Stracený ráj…)
9.1.2. Koncert pro Vincentinum, pořadatel agentura ARKS s.r.o., (5. roč., začátek 2005) –
výtěţek na podporu aktivit klientŧ Vincentina,
9.1.3. Šternberský kopec, pořadatel agentura ARKS s.r.o. (v roce 2010 jiţ.VII.ročník)

9.1.4. Benefiční koncert Charity, pořadatel Charita Šternberk, (3.roč., začátek od roku 2007)

9.1.5. Město v pohybu (doprovodná tří denní akce k závodŧ Ecce Homo)
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9.1.6. Ocenění osobností města 2007, 2009 (9x)

9.1.7. Ostatní a různé
Marta Kubišová a Petr Malásek (03.12.2009),
Věra Martinová,
Pavel Šporcl-houslista,

Spirituál kvintet,
Hradišťan,
Lenka Filipová,
Cigánské diabli,
Harmonie, Hudba Hradní stráţe a Policie ČR,
Svatomartinské slavnosti,
Znovu obnovení činnosti ochotnického divadla s názvem ŠOK (Šternberští ochotničtí
komedianti) od roku 2008,
Městská slavnost 2011-souběţně s tradiční akcí Ecce Homi historik 10.-11.09.20011v rámci IOP projektu „Putujeme po historických sídlech ČR“ (dotace na vlastní
městskou slavnost a na propagaci republikovou na regionální),
Přehlídka hudebních kapel (únor aţ červen 2010),
Sisa Sklovská (18.02.2010),
Katapult (25.03.2010),

Cestovatel Kolbaba (08.04.2010)
26

Písničkář Jaromír Nohavica (24.06.2010, areál zámecké zahrady, 2.500 návštěvníkŧ)

Přehlídka hudebních kapel 1-6/2010, Finále přehlídky hudebních kapel (30.07.2010)
VII. Ročník rockového festivalu Šternberský kopec (31.07.2010, areál zámecké
zahrady- vítěz soutěţe Přehlídka hudebních kapel, Nagy, Buty, Ledecký...)
9.2. SPORT
9.2.1. Účast TJ SOKOL ţeny volejbal v nejvyšší celostátní soutěţi-Extraliga ţen volejbal
v soutěţním ročníku 2009-2010 (největší úspěch šternberského sportu ve své historii).

9.2.2. Mezinárodní sportovní hry mládeţe (2008-Finanční podpora Visegrádského fondu)
9.2.3. Ecce Homo klasik
9.2.4. Ecce Homo historik

9.2.5. Modernizace a znovu otevření SAUNY v areálu letního koupaliště (leden 2010)
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9.3. SPOLEČENSKÉ AKCE
Ocenění osobností města – CENY MĚSTA 2007 (6 oceněných)
Ocenění osobností města – CENY MĚSTA 2009 (9 oceněných)
Ocenění nejlepších trenérŧ a sportovcŧ
Pravidelná setkání vedení města se seniory

Ocenění hasičŧ (profesionálních i dobrovolných sloţek)
Ocenění dobrovolných dárcŧ krve
Ocenění dlouholetých pracovníkŧ Sboru pro občanské záleţitosti
Ocenění členŧ českého červeného kříţe
Společenské plesy škol a neziskových organizací (10-12 v období plesové sezóny)
9.4.

MEZINÁRODNÍ ZAHRANIČNÍ PARTNERSKÉ VZTAHY

Mezinárodní setkání představitelŧ partnerských měst 10.-13.09.2009 v rámci Národního
zahájení Dnŧ evropského dědictví (finanční podpora Visegrádského fondu).
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IV. OSTATNÍ A RŮZNÉ
10.1. Projekt Veřejně prospěšných prací
10.2. Projekt Veřejné sluţby
10.3. Zavedení systému čipování psů Od 01.07. 2009 platí na území města Šternberka
včetně jeho místních částí Obecně závazná vyhláška č. 1/09/ vyhl. o trvalém označování psŧ,
která stanové povinné čipování psŧ a evidenci jejich chovatelŧ.
Kaţdý chovatel psa s trvalým bydlištěm ve Šternberku je povinen psa staršího 6
měsícŧ nechat trvale označit mikročipem. Chovatelé psŧ mohou do 31.10. 2010 čerpat na
tento úkon, který provádí veterinář, příspěvek města ve výši 300 Kč.
Systém označení a evidence přináší výhody pro město i chovatele psŧ především tím,
ţe jednoznačně určuje označeného psa a jeho majitele. Pro chovatele psŧ bude jednou z
výhod, ţe při ztrátě psa se mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost jeho navrácení majiteli a
tím se pochopitelně zkracuje doba vzájemného odloučení. Označení pomŧţe i v případech,
kdy pes někoho napadne a pokouše – v krátké době bude moţné opatřit si potřebné informace
o zdravotním stavu zvířete a postiţeného odpovídajícím zpŧsobem léčit. Pro město jedním z
hlavních pozitiv bude pak sníţení nákladŧ na umísťování odchycených zvířat do útulku.
K 31.05. 2010 je v evidenci psŧ trvale označených čipem 425 psŧ z celkových 1173
psŧ přihlášených ve Šternberku. Městský úřad bude od léta provádět intenzivní informační
kampaň, aby k 31.10. 2010 bylo čipem označeno co nejvíce psŧ. Majitelŧ psŧ, kteří nebudou
mít po tomto datu psa čipem označeného, se dopouštějí přestupku proti obecně závazné
vyhlášce a hrozby udělení pokuty. Označení psŧ budou kontrolovat stráţníci městské policie,
kteří k tomu budou vybaveni speciálními čtečkami.
10.4. Negativní jevy (vandalismus – ničení veřejného majetku, zeleně, separační
kontejnery-podpalování, převracení, zaváţení do vodního toku Sitka, nákladní dopravaponičená dlaţba, obrubníky, černé skládky, alkohol na veřejných prostorách…)

29

Černá skládka místní část Dolní Ţleb (březen 2010)

10.5. Nezaměstnanost 2006-2010
Období od 31.12.2006 do
30.06.2010
K 31.12.2006
K 31.12.2007
K 31.12.2008
K 31.12.2009
K 30.06.2010

Výše nezaměstnanosti v %
7,7%
5,6%
7,1%
12%
10%

Výše nezaměstnanosti
v absolutních číslech
568
409
520
878
735
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V.

FOTOGALERIE

Standardní květinová výzdoba města Šternberka

14.06.2007 Návštěva prezidenta české republiky pana Václava Klause s manţelkou
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Praha – Praţský hrad – Španělský sál, 28.04.2009, Město Šternberk obdrţelo prestiţní titul
Historické město České republiky za rok 2008
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Šternberk 12.09.2009 – Státní hrad Šternberk, součást Národního zahájení Dnŧ evropského
dědictví, čestný host p.Zdeněk Šternberg

Koncert Pavla Bobka a Pavlíny Jíšové v Bývalém augustiniánské klášteře v rámci Národního
zahájení Dnŧ evropského dědictví, Šternberk 12.09.2009
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Kulturní program v rámci Národního zahájení Dnŧ evropského dědictví, Šternberk 12.09.09

18.11.2009 Slavnostní setkání všech zastupitelŧ Města Šternberka od roku 1990

31.01.2010 se šternberská občanka Libuše Šimková doţila 100 let
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Cena za kvalitu ve veřejné správě za rok 2009 ve stupni Organizace dobré veřejné sluţby za aplikaci
modelu CAF, předáno městu 10.02.2010 ministrem vnitra Martinem Pecinou na 6. Národní konferenci
kvality ve veřejné správě v Táboře
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VI. PŘÍLOHY
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