1. Sociální pilíř

4

Celkové
náklady
záměru v tis.
Kč

Termín
realizace

Stav rozpracovanosti

Garant

10 000

2016, 2017,
2018

zadaná PD

OMH

?

?

definovaný
záměr

OMH

odhad: 3M
pozemek, 3M
náklady

?

definovaný
záměr

OMH

15 000

2018

záměr

OMH

Rekonstrukce KPB

Krytý plavecký bazén je stavbou občanské vybavenosti. V první fázi rekonstrukce
objektu bude snížena energetická náročnost budovy ( zateplení obvodového pláště,
střechy, výměnu oken a dveří. Předmětem druhé fáze je vybudování
bezbariérového přístupu s vnitřním uspořádáním pro invalidní občany.

36 000

2016

Zadaná PD

OMH

Revitalizace dětských hřišť a sportovišť

Vybudování a dovybavení dětských hřišť pro všechny věkové skupiny dětí a
obyvatel. Dojde k nahrazení stávajících nevyhovujících prků za nové. Součástí
sportovišť a hřišť bude vybudování kalistenického cvičení, univerzálních sportovišť
pro celou věkovou kategorii obyvatelstva.

20 000

2016 - 2026

definovaný
záměr

OMH

Č. proNázev projektu
jektu

Popis projeku

Priorita

Specifický cíl 1.1 Zkvalitnit a rozšířit infrastruktury v oblasti sportu a volnočasových aktivit
a. Výstavba nových prostor pro sportovní a volnočasové aktivity

1.1.1.1.

Klidová zóna u Rybníku

Jedná se o prostor veřejného prostranství, který je mimo souvislou zástavbu města.
Je umístěn na hranici intravilánu a extravilánu a jeho hlavním účelem je sloužit pro
aktivní odpočinek obyvatel města. Mezi jeho vybavenost budou patřit zpevněné
cesty a dále kondiční prvky. Klidová zóna je zaměřena na oddych a odpočinek
obyvatelstva.

1.1.1.2

Nové sportoviště Bězděkov - Střelnice - Uličky

Odkup pozemku a vybudivání zázemí pro sportovní vyžití v lokalitě Bezděkov Střelnice.

1.1.1.3

Vybudování sportoviště - cihelna

Odkup pozemku a vybudivání zázemí pro sportovní vyžití v lokalitě Cihelna

1.1.1.4

Přírodní koupaliště

Vybudování pláže a přístupu do vody včetně technického zázemí odbahnění rybníka
v Podluskách, akce je zaměřená oddych a odpočinek.

b. Modernizace stávající infrastruktury v oblasti sportu a volnočasových aktivit

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

Rozvoj sportovního letiště Roudnice nad Labem

Celkovým cílem je úplná dostavba letiště Roudnice nad Labem (týká se např.
pohybových ploch, odbavovací budovy, energocentra, komunikací, inženýrských
sítí, oplocení, atd.) a následné využití v rozvoji regionu.

450 000

?

Dokumentace k
územnímu řízení

OMH

Specifický cíl 1.2. Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu v oblasti kultury a podporovat kulturní akcí

a. Rekonstrukce, rozšíření a modernizace kulturních zařízení

1.2.1.1

Rekonstrukce KZM

Získat v architektonicky zajímavé budově technicky soudobý sál k pořádání akcí
středně velkého charakteru, mobilní využití prostoru pro divadlo, kino, tanec i
zájmovou činnost. Odpovídající zázemí pro návštěvníka i umělce.

45.000

2018

rozpracovaná
studie

OMH

1.2.1.2

Rozšíření a modernizace městské knihovny bezbariérové kulturní a vzdělávací centrum

Zabezpečení chodu Městské knihovny Roudnice nad Labem jako komunitního a
vzdělávacího centra přístupného i pro tělesně postižené spoluobčany. Rozšíření
možnosti vzdělávání s ohledem na přístup k internetu.

18.000

2020

stará PD z roku
2009,
nepoužitelná

OMH

1.2.1.3

Rozšíření podřípského muzea a vznik síně tradic

Umožnění reprezentativního vstupu do budovy, vznik vhodnějších prostor pro
realizaci přednášek, vytvoření Památkového informačního centra pro návštěvníky,
vznik depozitárních prostor pro sbírky muzea, vznik nových prostor pro výstavy.

1 000

2017

projektová
dokumentace v
přípravě

OMH

1.2.1.4

Pivovar - využití, PD a realizace
Vybudování nového multifunkčního kulturního sálu,
případně jiné využití

Dvě alternativy: postupná záchrana památky - využití fondu architektonického
dědictví ČR (statické zajištění, výklizy prostor, odvodnění, částečné zpčřístupnění,
odborourání zdevastovaných částí) 2-zámecký pivovar, centrum obchodu, bydlení,
kultury a sportu v návaznosti na cyklostezku Labe a potřeby města. - nutné udělat
geodetické zaměření a stavebněhistorické průzumy.

1 M ročně /
300 000

1-2016+ 22018+

zpracované
studie

OMH

1.2.1.5

Obnova kina

Obnovit pravidelnou službu veřejnosti

?

?

definovaný
záměr

OMH

1.2.1.6

Zámek

Podpora využití Roudnického zámku včetně areálu.

?

?

definovaný
záměr

o.p.s. ŘÍP

1.2.1.7

Revitalizace nábřeží – Města na Labi, Erbovní stěna
Česko německé přátelství

Při revitalizaci nábřeží Labe v Roudnici n. L. osadit do nádražní zdi erby měst
ležících na řece

cca 700

?

definovaný
záměr

OMH

1.2.1.8

Rekonstrukce a využití 3 bunkrů „Řopíků“ v katastru

Podpořit soukromý sektor při opravě, údržbě a využívání Řopíků.Není účelem
financovat z rozpočtu Města.

cca 200

?

definovaný
záměr

OMH + Klub přátel
ČS. opevnění
Roudnice nad
Labem, o.s.

1.2.1.9

Zahájení činnosti a provoz letního kina

Součástí rekonstrukce KZM, projekt 1.2.1.1

1.2.1.1

2018

definovaný
záměr

OMH

1.2.1.10

Smuteční síň

Výstavba smuteční síně ve Městě na pozemku 2960/56 v Roudnici nad Labem
včetně příslušných parkovacích ploch a dalších komunikací a jejich připojení na
nezbytné inženýrské sítě

15.000

2017

Studie + záměr

OMH

b. Realizace jednorázových i pravidelných kulturních akcí na území města

1.2.2.1

Letní festival (Horáček)

Kulturní festival organizovaný každoročně, pod záštitou p. Horáčka.

Spoluúčst 100

2017+

v přípravě

KZM

1.2.2.2.

Podpora lidových tradic

Obnova a rozvoj lidových tradic, výuka tradičních řemesel, tradic a zvyků. Podpora
trhů s lidovou tématikou. Masopust, majáles, pálení čarodějnic, rozsvícení
vánočbího stromu.

1 000 / rok

2016+

V procesu

OŠKaS + KZM +
Podř. muzeum. +
NNO

1.2.2.3

Každoroční Slavnosti na Labi

Slavnosti pořádané každoročně městem Roudnice nad Labem. Letní(prezentace
hudebních skupin a sportovních aktivit) a zimní(zpívání na Labi v období adventu)

?

2017+

v přípravě

Jirman

15 000

2018+

1 500

2016-2017

projekt zadaný

OMH

20 000

2017+

definovaný
záměr

OMH

Specifický cíl 1.3. Zajistit kvalitní vzdělávání

a. Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury

1.3.1.1

Odborné učebny - Multimediální a interaktivní výuka
ZS a MŠ

Vybavení odborných učeben - Multimediální a interaktivní výuka ZS a MŠ
Obálka budovy ve špatném technickém stavu, okny profukuje, fasáda odloupaná.
Snížení energetické náročnosti budovy se zateplením stropu posledního
nadzemního podlaží

OMH, OŠ, MAS

1.3.1.2

Rekonstrukce ZuŠ - Okna, Fasáda

1.3.1.3

Rekonstrukce ZŠ Karla Jeřábka - okna, střecha, výtah

1.3.1.4

Výměna oken v tělocvičně ZŠ a MŠ Školní

Výměna oken v tělocvičně ZŠ a MŠ Školní

3 000

2017+

definovaný
záměr

OMH

1.3.1.5

Vybudování dopravního hřiště

V městě Roudnici nad Labem chybí dopravní hřiště k výuce mladých dětí (v
předškolním a školním věku), jak se správně dodržovat bezpečnostní dopravní
předpisy na pozemních komunikacích. Vybudování dopravního hřiště včetně
doplňků a zpevněných ploch. Hygienických zařízení.

3 500

2016

projektová
dokumentace

OMH

1.3.1.6

Přírodní zahrady MŠ a ZŠ

Dům dětí a mládeže nově sídlí na Jungmannově 667-úpravy zahrady pro umožnění
vstupu dětí a využití pro aktivity. Obnovení školní zahrady v MŠ Pampeliška v
Podluskách.

1 000

2017+

definovaný
záměr

OMH

15 000

2019

definovaný
záměr

OMH

1 500

2017+

definovaný
záměr

OMH

4 000 / rok
spoluúčast 0

2016+

Poraná žádost
na MŠMT

OSV + OŠKaS

Rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ Karla Jeřábka, bezbariérový přístup.

Ve městě Roudnici nad Labem a spádových oblastí se nenachází podobné, či
obdobné vzdělávací zařízení.
Vybudování Geoparku a Arboreta
Vzdělávání a orientování ve znalostech kamenů a dřevin napříč všemi věkovými
skupinami.

1.3.1.7

Vybudovat Geopark a Arboretum

1.3.1.8

Rekonstrukce DDM

Revitalizace zahrady a vnitřních prostor DDM

1.3.1.9

Podpora vzdělávání a školských aktivit v Roudnici
nad Labem (OP VVV)

Projekt zajišťující dostatečnou kapacitu odborníků na ZŠ, SŠ, inkluzivní vzdělávání,
rozvoj spolupráce škol a dalších organizací. Projekt připraven ve spolupráci s
Městem jako partnerem.

1.3.1.10

Podpora technických a přírodovědných oborů

Zvýšit atraktivnost technických a přírodních oborů, zejména žákům 8 - 9 ročníků ZŠ,
pomoc při výběru povolání, odborné exkurze, motivační soutěže, prezentace škol a
podniků na vzdělávacích výstavách. Spolupráce se zaměstnavateli a školami.

1.3.1.11

Vytvoření analyticko-strategického dokumentu
mapujícího aktální stav a predikující budoucí vývoj
místního školství

Vytvoření základního strategického dokumentu z oblasti školství, bez něhož není
možné reálně a objektivně plánovat budoucí vývoj a rozvoj školství a vzdělávání.

1.3.1.12

Setkávání ředitelů škol a školských zařízení v gesci
OŠKaS ORP a ve spolupráci s ním

Cílem projektu je vytvoření modelu struktury a organizace spolupráce ředitelů škol a
ředitelů školských zařízení. Vypracování společného modelu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.

150 / rok

2017+

definovaný
záměr

OŠKaS, školy a
podnikatelský sektor

spoluúčast: 0

2016+

projekt v
přípravě

OŠKaS, MAS

10 / rok

2016+

definovaný
záměr

OŠKaS

100 / rok

2017+

definovaný
záměr

OŠKaS

b. Zajištění specializovaných odborníků a zvyšování kvalifikace pedagogů

1.3.2.1

Školení pedagogických a nepedagogických
zaměstnanců

Jednorázová školení k aktualizaci zákonných předpisů v OPR Roudnice nad Labem.

c. Podpora nadaných žáků a studentů a rozvoj volnočasových aktivit žáků a studentů

1.3.3.1

Roudnický Adrenalin CUP

Každoročně pořádaný extrémní závod pro žáky 8. tříd ZŠ a gymnázia. Pořádáno od
r. 2015.

50 / rok

2015+

v realizaci

OT

1.3.3.2

Atletická olympiáda

Atletická olympiáda pro žáky ZŠ, MŠ a SŠ. Jedenkrát ročně.

200 / rok

2017+

definovaný
záměr

OŠKaS, komise a
školy a sportovní
organizace

1.3.3.3

Podpora soutěží pro děti a mládež

Podpora předmětových, uměleckých, odborných a sportovních soutěží.

300 / rok

2017+

definovaný
záměr

OŠKaS a školy a
sportovní
organizace

1.3.3.4

Stipendijní podpora nadaných dětí a mládeže

Vytvoření stipendijního systému podpory nadaných dětí.

200 / rok

2017+

definovaný
záměr

OSV, OŠKaS, a
školy

Specifický cíl 1.4. Optimalizovat sociální služby a zdravotní péči a podporovat sociální začleňování a pocit bezpečí občanů Roudnice nad Labem

a. Podpora modernizace nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem

1.4.1.1

Operační sály v Podřipské nemocnici a poliklinikou –
II. Etapa. JIP

?

?

?

PNsP s.r.o.

1.4.1.2

Vybudování služeb navazujících na transformaci
psych. péče.

?

?

?

PNsP s.r.o.

b. Zajištění a rozvoj komunitního plánování

1.4.2.1

Lokální partnerství, Komunitní plánování sociálních
služeb, Strategický plán koordinovaného přístupu k
sociálně vyloučeným lokalitám

Plánování sociálních služeb v souladu s platnou legislativou a ve spolupráci s
Krajským úřadem Ústeckého kraje.

460 / rok

kontinuální

připraveno k
realizaci

OSV

spoluúčast:
230 / rok

2015+

připraveno k
realizaci

OSV

430

2016+

připraveno k
realizaci

OSV

0

kontinuální

připraveno k
realizaci

OSV, OŠ

spoluúčast: 50
/ rok

2015- 2026

probíhá

OSV

spoluúčast:
3 500 - 5 000
/ rok

kontinuálně

probíhá

OSV

0

kontinuálně

probíhá

OSV

c. Rozvoj sítě sociálních služeb

1.4.3.1

Lidé bez domova se soustřeďují v oblasti sídliště Hracholusky a u Podřípské
Nízkoprahové denní centrum (pro osoby bez domova) nemocnice s poliklinikou. Vytvoření nové sociální služby - vybudování a provoz
Nízkoprahového denního centra.

1.4.3.2

Sociálně zdravotní pracovník na obci (např. pro osoby Projekt zastřešuje jeden plný úvazek odborníka, který zajišťí potřebné služby.
s psychiatrickou diagnózou, v souvislosti s
Navazuje na další agentu sociálního odboru a organizací v souvisejících službách
transformací psych. péče)
(nemocnice, sociální služby a další).

1.4.3.3

Dostatečná kapacita odborných pracovníků speciální pedagog, školní psycholog, adiktolog..

Zajištění dostatečného počtu odborníků pro MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázium. Projektový
rámec pro další zapojené subjekty – bez vlastní realizace ze strany města.

1.4.3.4

Projekty udržitelnosti investičních projektů do
2025(Sladkovského, Jungmannova)

Udržení sociálních služeb a plnění indikátorů na základě projektů rekonstrukce
budov Sladkovského, Jungmannova. Závazek zajišťuje bod 1.4.3.5

Sociální služby zařazené do základní sítě Ústeckého
kraje a volnočasové a svépomocné aktivity

Sociální služby působící v oblasti Roudnice nad Labem zařazené do základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje a další doplňující projekty a aktivity. Realizováno
zejména NNO ve spolupráci s OSV. Projekt je zastřešen komunitním plánování
sociálních služeb. A Lokálním partnerstvím, viz bod 1.4.2.1. Celkový roční rozpočet
služeb se pohybuje okolo 92 M ročně z různých zdrojů.

1.4.3.5

d. Podpora aktivní politiky zaměstnanosti a souvisejících projektů

1.4.4.1

Podpora projektů začleňování na trh práce

Projektový záměr definuje rámec pro předkládání projektů dalších subjektů. Město
nebude realizátorem těchto aktivit.

e. Posílení prevence sociálně patologických jevů a posílení personálního stavu městské policie

1.4.5.1

Asistent prevence kriminality

Jeden úvazek asistenta prevence kriminality. Asistent spolupracuje s MP a OSV na
preventivních akcích a aktivitách souvisejících se sociálně vyloučenými lokalitami.
Finanční spoluúčast města je 5%, tj cca 20K.

spoluúčast:
20 / rok

2016+

připraveno

OSV

není známo

není známo

ne

OSV

?

?

definovaný
záměr

OMH

10 000 + 1 mil
pozemek

2017

definovaný
záměr

OMH

0

2016

v realizaci

UP

39 000

2016 - 2021

definovaný
záměr

OMH

f. Zajištění systému sociálního bydlení

1.4.6.1

Projektový rámec zastřešující nutné aktivity v souvislosti se změnou zákona o
Projekty sociálního bydlení (na základě zákona o soc.
sociálním bydlení a z toho vyplývajících povinností obce. Předpokládaný termín
bydlení)
2017 +

g. Podpora vybavení složek integrovaného záchranného systému

1.4.7.1

Vybavení IZS – JSDH - hasičská cisterna

Nákup hasičské cisterny pro JSDH.

1.4.7.2

Vybavení IZS – JSDH - zbrojnice

Projektem dojde ke zkvalitnění zázemí dobrovolných hasičů. Projekt řeší zkvalitnění
služeb pro zásah JSDH. Musí dojít k odkupu pozemku okolo budovy. K vybudování
nových výjezdů, úprava parkování + mycí linka.

h. Opatření k zajištění bezbariérového pohybu obyvatel ve veřejných budovách

Specifický cíl 1.5. Vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bydlení a zvýšit kvalitu a atraktivitu bydlení

a. Změna územního plánu

1.5.1.1

Zvýšit počet stavebních parcel pro rodinné domy

Záměrem je zvýšit atraktivitu Roudnice nad Labem pro nové obyvatele pomocí
rozšíření stavebních parcel pro rodinné domy. Záměr je řešen v rámci aktualizace
územního plánu č. 8.

b. Rekonstrukce bytového fondu

1.5.2.1

Oprava č.p. 2595

Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti budovy a zkvalitnění bydlení.
Dále budou vyměněny všechny stoupačky a jádra bytů, tyto práce zkvalitní a
zpříjemní bydlení. Vybudováním nových výtahů bude zajištěna bezpečnost obyvatel

1.5.2.2

Regenerace sídliště Hracholusky

Regenerované sídliště Hracholusky – vytvořená fungující síť místních komunikací
vybavená postranními parkovacími pruhy a novými souběžnými chodníky, upravené
plochy zeleně, vybudovaná kontejnerová stanoviště, zabudované lavičky,
odpadkové koše, rekonstruované veřejné osvětlení

60 000

2016 - 2026

definovaný
záměr

OMH

