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1 Struktura akčního plánu
Akční plán představuje soubor projektů a intervencí, které budou realizovány nebo jejich
realizace alespoň bude zahájena v nejbližší době, tedy v roce 2009. Výběr projektů a
intervencí do akčního plánu vychází z jejich klasifikace podle přístupu k jejich naplnění,
z finanční a organizační náročnosti opatření, z možností a pravděpodobnosti získání dotací.
V potaz je přirozeně brána i skutečnost, že některé projekty a intervence jsou již nyní ve
fázi pokročilé přípravy nebo dokonce realizace. Do akčního plánu proto jsou zahrnuty
projekty, které mají jednak z časového
hlediska vysokou prioritu, a jednak jsou
v krátkodobém horizontu proveditelné – existuje jasný záměr, jsou vytvořeny podmínky pro
realizaci projektu (jsou identifikovány garant, potřebné zdroje na realizaci apod.), projekt
logicky navazuje na jiné aktivity města atd.
S ohledem na výše uvedené podmínky a kritéria jsou do akčního plánu na rok 2009 zařazeny
následující projekty a intervence. Pro jednotlivé projekty, případně i pro nepřímé
intervence jsou v následující kapitole zpracované projektové listy určující cíle a aktivity,
které daný projekt/intervence zahrnuje, orientační finanční náročnost, zajištění
projektu/intervence ze strany města a partnerů apod.
Do akčního plánu města Týnce nad Labem pro rok 2009 byly zařazeny tyto projekty a
intervence:


1.1 Studie funkčního uspořádání centra a plán veřejných služeb



1.1 Architektonická studie centra města



1.4 Výstavba mateřské školy



1.4 Výstavba fotbalových kabin



2.1 Výstavba splaškové kanalizace a ČOV



2.2 Cyklistická a pěší stezka Týnec - Lžovice



2.3 Překryv obvodu IDS Pardubického kraje i na celé správní území města



5.1 Vytvoření jednotné vizuální i slovní (grafické a webové) prezentace města



5.1 Zřízení pozice projektového manažera a monitoring příležitostí ke
spolufinancování a výzev k předkládání projektů

Mezi aktivitami popsanými v projektových listech jsou tučně vyznačené ty, které jsou
aktuální v roce 2009.

Návrh strategie rozvoje města Týnce nad Labem

2 Projektové listy
Studie funkčního uspořádání centra a plán veřejných služeb
Cíle projektu

Opatření strategického plánu

 Identifikovat poptávku po veřejných službách
ve městě a budovy, které je možné využít pro
účely veřejných služeb, a navrhnout
optimalizaci využití těchto budov pro veřejné
služby

 1.1

Aktivity projektu

Rizika projektu

 Výběr zpracovatele studie (podoba de facto
jako studie proveditelnosti)
 Identifikace potřebného rozsahu veřejných
služeb ve městě (zejména v oblasti školství,
zdravotnictví, sociálních služeb,
administrativy, kultury apod.)
 Pasportizace budov v majetku města,
případně dalších objektů využitelných pro
veřejné služby z hlediska kapacity,
fyzického stavu a současného funkčního
využití
 Návrh změn ve využití jednotlivých budov
pro veřejné služby, případně návrh jiného
využití, prodeje, pronájmu apod.
 (Následné využití studie při revitalizaci
centrálních částí města a rekonstrukci
veřejných budov)

 Neprovázanost s architektonickou studií
centra města (řešeno koordinovaným
postupem při zpracování obou projektů)

Připravenost projektu
Studie proveditelnosti

Není relevantní

Projektová dokumentace

Není relevantní

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Není relevantní

Další související analýzy, studie, podklady
Místo realizace projektu

 Centrální části města, zejména prostor Masarykova a Komenského náměstí a jejich okolí
Předpokládaný harmonogram projektu
Přípravná fáze: 03/09 – 04/09

Realizační fáze: 05/09 – 10/09

Předpokládané náklady projektu (Kč vč. DPH)
Přípravná fáze: 50 tis.

Realizační fáze: 500 tis.

Zdroje financování

 Vlastní zdroje města
Předkladatel projektu/investor/garant

 Město Týnec nad Labem
Partneři projektu
 Příspěvkové organizace města
 Další poskytovatelé veřejných služeb ve městě
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Architektonická studie centra města
Cíle projektu

Opatření strategického plánu

 Zajistit alternativní návrhy urbanistického a
architektonického řešení centra města
(prostoru Komenského a Masarykova náměstí)

 1.1

Aktivity projektu

Rizika projektu

 Příprava zadání (základních požadavků)
architektonické studie: urbanistické (vč.
zeleně), architektonické, dopravní (vč.
dopravy v klidu) a funkční řešení, řešení
kritických míst (proluky, neorganické
součásti zástavby)
 Vyhlášení architektonické soutěže (oslovení
několika architektů/týmů)
 Výběr a finanční ocenění vítězného návrhu
 Další práce s vítězným návrhem při
případném využití některých prvků z jiných
návrhů

 Přílišná finanční náročnost fyzické realizace
vítězného návrhu
 Neprovázanost se studií funkčního uspořádání
centra a plánem veřejných služeb (řešeno
koordinací obou projektů)

Připravenost projektu
Studie proveditelnosti

Není relevantní

Projektová dokumentace

Není relevantní

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Není relevantní

Další související analýzy, studie, podklady
Místo realizace projektu
 Masarykovo a Komenského náměstí
Předpokládaný harmonogram projektu
Přípravná fáze: 04/09 – 06/09

Realizační fáze: 07/09 – 10/09

Předpokládané náklady projektu (Kč vč. DPH)
Přípravná fáze: 100 tis.

Realizační fáze: 1,3 mil.

Zdroje financování
 Vlastní zdroje města
Předkladatel projektu/investor/garant
 Město Týnec nad Labem
Partneři projektu

 Subjekty sídlící nebo působící v centru města

SPF Group, v.o.s. 12/08

5
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Výstavba mateřské školy
Cíle projektu

Opatření strategického plánu

 Vybudovat ve městě novou mateřskou školu

 1.4

Aktivity projektu

Rizika projektu

 Identifikace dotačního titulu / operačního
programu
 Návrh zadání (lokalizace, potřebná kapacita
mateřské školy, využití budovy pro
případné další aktivity apod.)
 Příprava projektové (technické a
ekonomické) dokumentace
 Výhledově zpracování projektové žádosti vč.
studie proveditelnosti a dalších příloh

 Střednědobé a dlouhodobé změny
v demografickém vývoji a z toho plynoucí
změna počtu dětí v předškolním věku (nutné
řešit zpracováním demografické prognózy)
 Nezískání dotace z vnějších zdrojů (nutné
řešit průběžným monitoringem dotačních
příležitostí a předjednáním reálnosti získání
dotace)

Připravenost projektu
Studie proveditelnosti

Bude zadána

Projektová dokumentace

Bude zadána

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Bude zažádáno

Další související analýzy, studie, podklady

Studie funkčního uspořádání centra a plán veřejných
služeb, Architektonická studie centra města

Místo realizace projektu
 Zvolená lokalita v centrální části města
Předpokládaný harmonogram projektu
Přípravná fáze: 05/09 – 12/09

Investiční fáze: xx/10 – xx/11

Předpokládané náklady projektu (Kč vč. DPH)
Přípravná fáze: 2 mil.

Investiční fáze: 28 mil.

Zdroje financování
 Strukturální fondy (prostřednictvím ROP Střední Čechy) nebo dotační fond Středočeského kraje
 Vlastní zdroje města
Předkladatel projektu/investor/garant
 Město Týnec nad Labem
Partneři projektu

 Okolní obce
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Návrh strategie rozvoje města Týnce nad Labem

Výstavba fotbalových kabin
Cíle projektu

Opatření strategického plánu

 Zlepšení infrastruktury fotbalového hřiště

 1.4

Aktivity projektu

Rizika projektu

 Identifikace případného dotačního titulu /
operačního programu
 Příprava projektové (technické a
ekonomické) dokumentace
 Případné zpracování projektové žádosti vč.
studie proveditelnosti a dalších příloh
 Vlastní výstavba kabin

 Nedostatek podpory projektu mezi občany
města
 Nezískání finančních prostředků z vnějších
zdrojů

Připravenost projektu
Studie proveditelnosti

Bude zadána v případě, že bude projekt
spolufinancování z externích zdrojů

Projektová dokumentace

Bude zadána

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Bude zažádáno

Další související analýzy, studie, podklady
Místo realizace projektu
 Fotbalové hřiště v Týnci n.L. (severovýchodní okraj města)
Předpokládaný harmonogram projektu
Přípravná fáze: 01/09 – 08/09

Investiční fáze: 09/09 – 06/10

Předpokládané náklady projektu (Kč vč. DPH)
Přípravná fáze: 300 tis.

Investiční fáze: 2,5 mil.

Zdroje financování
 Vlastní zdroje města
Předkladatel projektu/investor/garant
 Město Týnec nad Labem
Partneři projektu

 Fotbalový klub Týnec n.L.
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Výstavba splaškové kanalizace a ČOV
Cíle projektu

Opatření strategického plánu

 Zlepšit zásobování obyvatelstva pitnou vodou
a odkanalizování města
 Zlepšit stav povrchových vod v Týnci n.L.,
zejména v řece Labe

 2.1

Aktivity projektu

Rizika projektu

 Zpracování projektové dokumentace
(technické, ekonomické)
 Vyřešení pozemkových a majetkových
vztahů
 Zpracování projektové žádosti o dotaci ze
strukturálních fondů
 Etapová výstavba kanalizace a čistírny
odpadních vod v souladu s dotačními
možnostmi a pravidly

 Nezískání finančních prostředků z OP ŽP, bez
nichž nelze projekt realizovat

Připravenost projektu
Studie proveditelnosti

Bude zadána

Projektová dokumentace

Probíhá zpracování

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Bude zažádáno

Další související analýzy, studie, podklady
Místo realizace projektu
 Lžovice
Předpokládaný harmonogram projektu
Přípravná fáze: 01/07 – 12/09

Investiční fáze: 01/10 – 12/12

Předpokládané náklady projektu (Kč vč. DPH)
Přípravná fáze: 10 mil.

Investiční fáze: 190 mil.

Zdroje financování
 OP Životní prostředí
 Vlastní zdroje města
Předkladatel projektu/investor/garant
 Město Týnec nad Labem
Partneři projektu
 Středočeské vodovody a kanalizace
 Okolní obce
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Cyklistická a pěší stezka Týnec - Lžovice
Cíle projektu

Opatření strategického plánu

 Zlepšit pěší dostupnost Lžovic
 Zvýšit bezpečnost pěších ve městě
 Posílit a zkvalitnit zapojení Týnce do sítě
regionálních cyklistických tras

 2.2

Aktivity projektu

Rizika projektu

 Projednání záměru s partnery a s veřejností
 Zpracování projektové dokumentace
(technické, ekonomické) s požadavkem
možného využití nové stezky/chodníku pro
pěší i cyklisty
 Vyřešení vlastnických vztahů v trase stezky
 Zpracování žádosti o dotaci
 Výhledově vlastní realizace (výstavba) stezky

 Nevyřešená návaznost na cyklistické stezky
na území okolních obcí (bude řešeno realizací
projektu v souladu s koncepcí rozvoje
cyklistických tras ve Středočeském kraji a
projednáním záměru s okolními obcemi)
 Nezískání dotace na realizaci projektu

Připravenost projektu
Studie proveditelnosti

Bude zadána

Projektová dokumentace

Bude zadána

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Bude zažádáno

Další související analýzy, studie, podklady
Místo realizace projektu
 Prostor podél silnice spojující Týnec a Lžovice
Předpokládaný harmonogram projektu
Přípravná fáze: 04/09 – 12/09

Investiční fáze: 01/10 – 12/10

Předpokládané náklady projektu (Kč vč. DPH)
Přípravná fáze: 1 mil.

Investiční fáze: 9 mil.

Zdroje financování

 Státní fond dopravní infrastruktury (alternativně lze teoreticky využít ROP Střední Čechy nebo
program Partnerství pro Kolínsko I.)
Předkladatel projektu/investor/garant

 Město Týnec nad Labem
Partneři projektu

 Středočeský kraj
 okolní obce a mikroregiony
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Návrh strategie rozvoje města Týnce nad Labem

Překryv obvodu IDS Pardubického kraje i na celé správní území města
Cíle projektu

Opatření strategického plánu

 Zlepšit dopravní obslužnost města veřejnou
dopravou, zejména směrem do Pardubického
kraje

 2.3

Aktivity projektu

Rizika projektu

 Diskuse potřebnosti (frekvence, směrů,
tarifů, financování apod.) úprav dopravní
obslužnosti veřejnou dopravou
 Zjištění informací o fungování IDS
Pardubického kraje
 Iniciace případného společného postupu
s okolními obcemi
 Iniciace jednání s Pardubickým krajem o
začlenění města do IDS Pardubického kraje
 Realizace potřebných organizačních změn
potřebných k začlenění města do IDS
Pardubického kraje

 Nezohlednění všech požadavků města,
neúplná integrace města do IDS Pardubického
kraje
 Nevhodná volba úprav dopravní obslužnosti
(frekvence, časování spojů, tarifní změny
apod.) (nutné řešit konzultacemi
s dopravními odborníky)

Připravenost projektu
Studie proveditelnosti

Není relevantní

Projektová dokumentace

Není relevantní

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Není relevantní

Další související analýzy, studie, podklady
Místo realizace projektu
 Celé území města
Předpokládaný harmonogram projektu
Přípravná fáze: 04/09 – 09/09

Realizační fáze: 10/09 – 12/09

Předpokládané náklady projektu (Kč vč. DPH)
Přípravná fáze: 0,-

Realizační fáze: 0,-

Zdroje financování
 Projekt je neinvestiční povahy
Předkladatel projektu/investor/garant
 Město Týnec nad Labem
Partneři projektu
 Pardubický, případně i Středočeský kraj
 Okolní obce
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Vytvoření jednotné vizuální i slovní (grafické a webové) prezentace města
Cíle projektu

Opatření strategického plánu

 Posílit a sjednotit marketingové aktivity
města
 Posílit komunikaci s obyvateli a návštěvníky
města

 5.1

Aktivity projektu

Rizika projektu

 Vytvoření jednotného vizuálního stylu
města (styl dokumentů, prezentací, loga,
propagačních materiálů apod.) externím
dodavatelem
 Aktualizace a vylepšení webových stránek
města z hlediska funkčnosti, obsahu i
grafiky (provázání vzhledu webových
stránek a tištěných dokumentů) externím
dodavatelem
 Nastavení odpovědností pracovníků města
za dlouhodobou aktualizaci a fungování
webové i tištěné prezentace města
 Seznámení pracovníků města a zastupitelů
s pravidly používání jednotného stylu
prezentace města

 Nedostatečné sjednocení webových a
tištěných materiálů

Připravenost projektu
Studie proveditelnosti

Není relevantní

Projektová dokumentace

Není relevantní

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Není relevantní

Další související analýzy, studie, podklady
Místo realizace projektu
 Celé území města
Předpokládaný harmonogram projektu
Přípravná fáze: 01/09 – 02/09

Investiční fáze: 03/09 – 06/09

Předpokládané náklady projektu (Kč vč. DPH)
Přípravná fáze: 0,-

Investiční fáze: 50 tis.

Zdroje financování
 Vlastní zdroje města
Předkladatel projektu/investor/garant
 Město Týnec nad Labem
Partneři projektu
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Zřízení pozice projektového manažera a monitoring příležitostí ke spolufinancování a
výzev k předkládání projektů
Cíle projektu

Opatření strategického plánu

 Zlepšit koordinaci přípravy a realizace
projektových záměrů (projektový cyklus)
 Zvýšit absorpční kapacitu města pro čerpání
finančních prostředků
 Zajistit průběžnou realizaci a aktualizaci
strategického plánu a přípravu a realizaci
akčních plánů

 5.1

Aktivity projektu

Rizika projektu

 Volba modelu projektového řízení:
variantně buď ustavení vybraného
pracovníka Městského úřadu projektovým
manažerem, nebo přenesení této agendy na
vybraného externího konzultanta
 Nastavení procesní stránky realizace
strategického plánu, resp. akčních plánů
(schůzky 1x za čtvrtletí, standardizovaný
program schůzek, garanti přípravy a
realizace jednotlivých projektů)
 Vlastní realizace strategického plánu, resp.
akčních plánů, tzn. cyklický proces
přípravy, realizace a monitoringu
projektů/intervencí
 Průběžný monitoring dotačních příležitostí
 Průběžná příprava projektových žádostí a
řízení spolufinancovaných projektů

 Nedostatečná zkušenost města při realizaci
strategického plánu a monitoringu dotačních
příležitostí

Připravenost projektu
Studie proveditelnosti

Není relevantní

Projektová dokumentace

Není relevantní

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Není relevantní

Další související analýzy, studie, podklady
Místo realizace projektu
 Celé území města
Předpokládaný harmonogram projektu
Přípravná fáze: 10/08 – 04/09

Realizační fáze: 05/09 – 06/09

Předpokládané náklady projektu (Kč vč. DPH)
Přípravná fáze: 0,-

Realizační fáze: 0,-

Zdroje financování
 Nejsou třeba
Předkladatel projektu/investor/garant
 Město Týnec nad Labem
Partneři projektu

 Případný externí konzultant
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