Vyhodnocení akčního plánu na rok 2016
Jednotlivé úkoly akčního plánu na rok 2016 byly splněny následovně.

Prioritní oblast 1 Životní prostředí a infrastruktura

1.1.1 Zlepšení dopravní infrastruktury a udržení dopravní obslužnosti
Vybudování komunikace v ulici U Dubu

zahájeno, dokončení 2017

konec Soukenické před lesem

splněno

vlevo ze Soukenické

projektová fáze

lesní cesty v Turoveckém lese (podmíněno získáním dotace)

splněno

Oprava povrchu komunikace vpravo ze Soukenické k penzionu

přesunuto na 2018

Vybudování chodníku od Elka do lokality Nad Hejtmanem

dokončení 2017

k bytovkám Nad Hejtmanem

přesunuto na 2017

z lokality Na Skalách k centru

přesunuto na 2017?

Zvětšení parkoviště u zdravotního střediska

přesunuto na 2018

Vybudování cyklostezky v Průmyslové ulici

probíhá stavební řízení

Rekonstrukce točny v Průmyslové ulici

splněno

1.1.2 Zlepšení čištění odpadních vod
Vybudování vodoteče u sběrného dvora

nesplněno

Rekonstrukce kanalizace v ulici U Dubu (jedná se o společnou akci města a VST, s.r.o. Tábor)
zahájení, dokončení 2017
1.2.2 Zlepšení životního prostředí ve městě
Realizace projektu „Revitalizace zeleně vnitrobloku“

splněno

Realizace projektu „Zeleň“ (Jedná se o výsadbu zeleně v okolí Domu s pečovatelskou službou, v lokalitě
u řadovek, v Příčné ulici, u křižovatky ulic Na Pískách a Strkovská, u dětského hřiště na Strkově,
ozelenění protihlukové stěny železničního koridoru). Realizace je podmíněna získáním dotace.

přesunuto na 2017 a 2018

1.2.5 Protipovodňová opatření
Dokončení projektu

probíhá majetková jednání na pozemky

2.1.1 Vytváření podmínek pro bydlení
Vybudování veřejného osvětlení v lokalitě Nad Hejtmanem

přesunuto na 2017

2.1.2 Rozvíjení kultury a kulturního prostředí ve městě
Využíváním dotačního programu města podporovat spolkovou a kulturní činnost souborů, skupin
občanů, apod.
splněno
Finančním zabezpečením a vlastní organizací ze strany města přispět k zachovávání a rozšiřování
místních zvyků, lidových tradic a k pořádání dalších kulturních akcí
splněno
Vydáním propagačních materiálů rozšířit sortiment materiálů v informačním centru a tím zvýšit
povědomí o městě jeho návštěvníkům
splněno
Vydáváním Plánských ozvěn přinášet pravidelné informace o dění v Plané nad Lužnicí

splněno

Dokončením rekonstrukce sokolovny a následným využíváním rozšířit kulturní nabídku

splněno

2.1.3 Podpora sportu
Využíváním dotačního programu města podporovat sportovní aktivity občanů včetně volnočasových
aktivit dětí a mládeže.
splněno
Dokončením rekonstrukce sokolovny a následným využíváním rozšířit sportovní nabídku.

splněno

Realizace projektu „Výměna povrchu v tenisové hale“

splněno

2.1.4 Podpora a rozvoj služeb pro obyvatele města
Rozšíření a obnova kamerového systému

přesunuto na 2017

Pořízení malého zásahového vozidla pro SDH (podmínkou je získání dotace)

nesplněno
(dotace nezískána)

Prioritní oblast 2 Kvalita života

2.2.1 Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel
Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole -

stará budova

splněno

-

nová budova

splněno

pořízení nového zařízení do školní kuchyně

splněno

2.2.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a zdravotnických služeb

Rekonstrukce koupelen v Domě s pečovatelskou službou – II. etapa

splněno

2.3.1 Obnova a údržba vzhledu města
Realizace projektu „Plánské nábřeží“

přesunuto na 2017

Zahájení realizace projektu „Revitalizace centra“

přesunuto na 2018

Schválení změny č. 2 územního plánu

bude v roce 2017

Prioritní oblast 3 Podpora cestovního ruchu

3.1.1 Zajistit informační služby
Realizace projektu „Informační orientační systém ve městě“

přesunuto na 2017

Finanční podpora informačního centra

splněno

Prioritní oblast 4 Podnikání a zaměstnanost

4.1.3 Podpora sociálního podnikání
Ve spolupráci s Úřadem práce využívat dotační program umožňující zaměstnávat nezaměstnané občany
především na úklid města.
splněno

Prioritní oblast 5 kvalita veřejné správy

5.1.1 zefektivnění služeb veřejné správy
Zajistit zdravé finanční hospodaření města

průběžně plněno

Zahájit realizaci projektu „Zefektivnění řízení městského úřadu“ (je podmíněno získáním dotace)
zahájení 5/2017
5.1.2 Rozvoj programového a technického vybavení
Pořízení víceúčelového zařízení (tiskárna, kopírka)

splněno

5.1.3. Strategické a územní plánování
Schválení změny č. 2 územního plánu

bude v roce 2017

5.1.4 Příprava projektové dokumentace a projektů k čerpání finančních prostředků na rozvoj města
Budou zahájeny nebo budou pokračovat projektové práce kromě uvedených projektů na následující akce.
Vybudování chodníku v ulici Zhořská

chodník se buduje 2017

Vybudování části chodníku v ulici Chýnovská

projektuje se

Vybudování chodníku a autobusových zastávek MHD v lokalitě Nad Hejtmanem

-

Vybudování kluziště ve Sportovním areálu.

projektuje se

Příprava izolační zeleně a přírodního parku v lokalitě Nad Hejtmanem

příprava projektu

Vybudování environmentálního střediska „Bažantnice“
Rekonstrukce koupaliště
Vybudování přírodního amfiteátru
Realizace projektu „Stromořadí v krajině“

částečná studie
projektu předchází studie proveditelnosti
podána žádost o dotaci

Vybudování kanalizace včetně povrchů komunikací v lokalitě Svit (ve spolupráci s VST,s. r.o. Tábor) Vybudování komunikace spojující ulice Strkovská a Chýnovská

V Plané nad Lužnicí, 23. 5. 2017

částečná studie

