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1 ÚVOD 

 

Vstupem České republiky v roce 2004 do Evropské unie, vznikla v naší zemi možnost čerpat 

finanční prostředky ze strukturálních fondů. Tyto prostředky jsou určeny především na 

podporu a rozvoj méně vyspělých regionů. Účelem financování je zmírnit meziregionální 

rozdíly, které jsou dány historickým vývojem.  

 

Jedním z možných nástrojů pro čerpání finančních prostředků z fondů je i Regionální 

operační program NUTS II Střední Morava. Významnou úlohu v tomto operačním programu 

má integrovaný rozvoj a obnova regionu. Finanční prostředky mají napomoci zlepšit kvalitu 

života, zvýšit atraktivitu měst a obcí, zajistit kvalitní a dostupné služby a zvýšit podporu 

podnikání v regionu Střední Morava.  

 

Město Valašské Klobouky má připraven projekt na revitalizaci fyzického území sídliště 

Palackého, které má podobu bytové zástavby. Bude podána žádost ve 20. výzvě Regionálního 

operačního programu NUTS II Střední Morava v rámci prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a 

obnova regionu v oblasti podpory 2.2 Rozvoje měst, podoblast podpory 2.2.1 Fyzická 

revitalizace území. V rámci své bakalářské práce jsem se na přípravě tohoto projektu podílela. 

 

Cílem této bakalářské práce je popsat operační programy uplatňované v České republice 

v období 2007 – 2013, a využití Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava 

v rámci prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu v oblasti podpory rozvoje měst. 

 

Práce se skládá ze tří kapitol. V úvodní kapitole je popsáno programovací období v České 

republice v období 2007 – 2013. Zahrnuje základní programové dokumenty a popis 

jednotlivých operačních programů. Podrobněji je popsán ROP NUTS II Střední Morava. 

 

V druhé kapitole je představeno město Valašské Klobouky, je zde též provedena 

marketingová analýza. Součástí kapitoly je i SWOT analýza. Kapitola zahrnuje i zkušenosti 

města s žádostmi o dotace. 

 

V třetí kapitole je rozpracován projekt pod názvem ,,Revitalizace sídliště Palackého.“ 

Nedílnou součástí této kapitoly je hrubý koncept marketingové analýzy projektu. 
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2 STRUKTURÁLNÍ FONDY V ČR PRO OBDOBÍ 2007 – 2013  

 

Dne 1.1.2007 Česká republika vstoupila do programovacího období 2007 – 2013. Pro toto 

období je naší zemi vyčleněno z evropských fondů 26,6 mld. eur. Prostředky z těchto fondů 

jsou určeny do oblasti infrastruktury, rozvoje lidských zdrojů, životního prostředí, podnikání  

a inovací a rozvoje regionů. 

 

V současném programovacím období může ČR čerpat ze dvou strukturálních fondů a z Fondu 

soudržnosti nebo-li Kohézního fondu. Prvním strukturálním fondem je Evropský fond pro 

regionální rozvoj. Byl založen roku 1975, a jde o největší fond z hlediska objemu finančních 

prostředků. Fond je zaměřen na pomoc zaostávajícím regionům. Cílem podpory je vyrovnání 

rozdílů mezi regiony, napomoci jejich rozvoji jak oblasti hospodářské tak i sociální. 

Prostřednictvím fondu jsou financovány všechny tři Cíle hospodářské a sociální soudržnosti. 

Podporuje oblasti jako je např. životní prostředí, energetika, výzkum, vzdělávání, doprava, 

podnikání a inovace. 

 

Druhým strukturálním fondem, ze kterého může ČR čeprat, je Evropský sociální fond. Fond 

byl založen roku 1957, ale svou funkci začal plnit až od roku 1961. Prioritou tohoto fondu je 

podpora rozvoje lidských zdrojů, zvýšování zaměstnanosti, vznik nových pracovních 

příležitostí na území EU.   

 

Svých Cílů dosahuje například posilováním sociálních programů členských států EU, 

pomáháním rizikovým skupinám obyvatel (mladí nezaměstnaní, zdravotně postižení), 

podporou rovných příležitostí na trhu práce a zlepšováním mobility pracovních sil v rámci 

EU. [3] 

 

Fond soudržnosti vznikl roku 1993, a nepatří mezi strukturální fondy. Pomoc z fondu je 

poskytována vybraným členským státům. Nárok na podporu z tohoto fondu má ten stát, jehož 

hrubý národní produkt na obyvatele je nižší než 90 % průměru Unie. V programovacím 

období 2007 – 2013, toto kritérium splnilo Bulharsko, Rumunsko, ČR, Slovensko, Kypr, 

Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Řecko, Slovinsko a Portugalsko. 

V přechodném režimu se nachází Španělsko. Cílem fondu je pomoci zvýšit hospodářskou       
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a sociální vyspělost těchto států. Fond financuje aktivity v oblasti transevropské dopravní sítě 

a životního prostředí. 

 

Pro programovací období 2007 – 2013 jsou stanoveny tři Cíle politiky hospodářké a sociální 

soudržnosti.  

 

Účelem Cíle Konvergence je pomoci k hospodářskému a sociálnímu rozvoji členských zemí  

a oblastí. Jde tedy o regiony, které jsou zařazeny do NUTS II, a jejichž hrubý domácí produkt 

na obyvatele je nižší než 75 % průměru Evropské unie. Za Českou republiku do tohoto Cíle 

spadá celé území kromě hlavního města Prahy. Je financován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti. Pro tento Cíl je alokováno 97,1 % finanční pomoci. 

 

Dalším Cílem je Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Účelem je podpora 

posilování konkurenceschopnosti, přitažlivosti regionů a posílení zaměstnanosti. Pod tento Cíl 

spadají buď regiony NUTS II nebo NUTS I, zároveň tyto regiony nesmí patřit pod Cíl 

Konvergence. Tyto regiony jsou charakterizovány tím, že jejich hrubý domací produkt na 

obyvatele je vyšší než 75 % průměru Evropské unie. Za naše území tuto podmínku splňuje 

hlavní město Praha. Finančními nástroji pro tento Cíl je Evropský fond pro regionální rozvoj 

a Evropský sociální fond. Na tento cíl je vyčleněno 1,6 % finančních prostředků. 

 

Třetím Cílem je Evropská územní spolupráce. Jde o podporu přeshraniční, mezinárodní          

a meziregionální spolupráce. Tento Cíl navazuje na iniciativu INTERREG. Jednou z možností 

pro rozvoj této spolupráce je například rozvoj vědy, výzkumu, životního prostředí apod.      

Na tento cíl je pro Českou republiku alokováno 1,3 % finanční pomoci. Cíl je finacován 

z prostředků ERDF. 

 

Proto, aby ČR mohla čerpat nabízené prostředky z EU, musela vytvořit strategické 

dokumenty. 
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2.1 Základní dokumenty pro programovací období 2007 – 2013  

 

Protože ČR se svým vstupem zapojila do regionální politiky EU, musela vypracovat 

strategické a programové dokumenty, které musí být v souladu s dokumenty a mechanismy 

používanými v EU. 

 

• Strategické obecné zásady Společenství 

 

Tento dokument je navrhován Evropskou komisí, projednávám je pak Evropským 

parlamentem a Radou EU. Tyto orgány následně rozhodnou o konečné podobě tohoto 

dokumentu.  

 

Pojem Strategické obecné zásady Společenství označuje rámcový strategický dokument pro 

regionální politiku EU. Dokument obsahuje hlavní zásady a priority politiky hospodářské       

a sociální soudržnosti EU pro období 2007 – 2013. [2] 

 

Na základě tohoto dokumentu je pak vypracován členským státem Národní strategický 

referenční rámec, načež je předložen Evropské komisi. 

 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013  

 

Dokument je vytvářen členským státem, v dokumentu jsou zahrnuty cíle, kterých má být 

dosaženo, obsahuje rozpracování priorit do dílčích cílů a součástí je i popis postupů jejich 

realizace.  

 

NRP je tvořen šesti kapitolami. V první kapitole je popsána současná situace na území ČR, 

nejen z hlediska ekonomického, sociálního, enviromentálního, ale také obsahuje vyhodnocení 

výsledků realizace dosavadních rozvojových programů. SWOT analýza je součástí druhé 

kapitoly. V třetí kapitole jsou definovány cíle, strategie a prioritní osy tohoto dokumentu pro 

programovací období 2007 – 2013. Obsahem dalších dvou kapitol je zaměření operačních 

programů a rozložení finančních prostředků. V šesté kapitole je popsán institucionální rámec 

pro politiku soudržnosti v ČR. 
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Globálním cílem NRP je přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu 

s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro 

realizaci investic, práci a život obyvatel. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený 

a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva. 

 

K naplnění globálního cíle poslouží čtyři strategické cíle: 

 

• konkurenceschopná česká ekonomika, 

• otevřená, flexibilní a soudržná společnost, 

• atraktivní prostředí, 

• vyvážený rozvoj území. [2] 

 

• Národní strategický referenční rámec 

 

Při tvorbě dokumentu je uplatňován princip partnerství a navrhovatelem je členský stát. 

NSRR je základem při vyjednávání členského státu s Komisí o konečné podobě operačních 

programů daného státu. Tvoří pomyslnou spojnici mezi Strategickými obecnými zásadami 

Společenství a Národním rozvojovým plánem. Pokladem při navrhování NSRR je Národní 

rozvojový plán. Struktura dokumentu je dána legislativou EU.  

 

• Operační programy 

 

Operační programy jsou popisem souhrnných priorit, řízení a finančních zdrojů a upřesňují 

oblasti intervencí na národní úrovni i v jednotlivých regionech dané členské země. [2]  

 

Prostřednictvím operačních programů lze čerpat finanční prostředky Evropské unie. Operační 

programy v současném programovacím období jsou členěny na tématické a regionální. 

 

Pro programovací období 2007 – 2013 je v České republice vytvořeno 26 operačních 

programů. Pro Cíl Konvergence je určeno sedm regionálních operačních programů a osm 

tématických operačních programů. Celková finanční pomoc činí 25,89 mld. eur. Pro 

regionální operační programy je přiděleno 4,66 mld. eur a pro tématické operační programy 

21,23 mld. eur. 
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Pod Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spadají dva operační programy a tj. 

Operační program Praha Konkurenceschopnost a Operační program Praha Adaptabilita. Pro 

tyto operační programy je alokováno 0,42 mld. eur. 

 

Pro Cíl Evropská územní spolupráce existuje devět operačních programů. Operační program 

Meziregionální spolupráce, operační program Nadnárodní spolupráce, operační program 

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko, operační program Přeshraniční spolupráce ČR – 

Polsko, operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, operační program 

Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, operační program Přeshraniční spolupráce ČR – 

Slovensko, a dva síťové operační programy INTERACT II, ESPON 2013. Pro tento cíl je 

vyčleněno 0,39 mld. eur. 

 

 

2.2 Tématické operační programy 

 

Tématické operační programy spadají pod Cíl Konvergence. Tyto programy platí pro celé 

území České republiky, výjimku však tvoří hlavní město Praha, která sem nespadá. Celková 

alokace finančních prostředků činí 21,23 mld. eur. Tyto tématické operační programy jsou 

zaměřeny na pomoc určitému sektoru či oblasti jako je například podnikání, výzkum, 

doprava, atd. 
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Graf 2.1 

 

Rozčlenění finančních prostředků v rámci tématického operačního programu pro 

programovací období 2007 – 2013 : 

 

 

 

Zdroj: Tématické operační programy, www.strukturalni-fondy.cz 

 

 

2.2.1 Operační program Životní prostředí 

 

Cílem tohoto operačního programu je zlepšení kvality včetně ochrany životního prostředí.  

Pro tento program je vyčleněno 4,92 mld. Kč. Díky takovému objemu finančních prostředků 

je druhým největším programem v ČR. Zlepšení kvality životního prostředí může přispět ke 

zvýšení atraktivity ČR pro investice, práci, život. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo 

životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí.  

 

K naplňování tohoto cíle jsou stanoveny specifické cíle, které jsou uplatňovány 

prostřednictvím několika prioritních os: 

 

• Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, pro tuto osu je 

alokováno 1,99 mld. eur, 
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• Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, pro tuto osu je alokováno 0,63 mld. eur, 

 

• Udržitelné využívání zdrojů energie, pro tuto osu je alokováno 0,67 mld. eur, 

 

• Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, pro tuto 

osu je alokováno 0,78 mld. eur, 

 

• Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, pro tuto osu 

je alokováno 0,06 mld. eur, 

 

• Zlepšování stavu přírody a krajiny, pro tuto osu je alokováno 0,60 mld. eur, 

 

• Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, pro tuto 

osu je alokováno 0,04 mld. eur, 

 

• Technická pomoc, pro tuto osu je alokováno 0,14 mld. eur. [18]   

 

 

2.2.2 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Účelem operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost je rozvíjet vzdělanost         

a přispět k posílení konkurenceschopnosti naší země. Je tak učiněno pomocí modernizace 

systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání. Zároveň jsou podporovány vědecko – 

technické činnosti těchto institucí. Pro program je vyčleněno 1,83 mld. eur. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí je řídícím orgánem. 

 

Prioritní osy pro tento operační program: 

 

• Počáteční vzdělávání, na tuto prioritu připadá 621,1 mil. eur,  

• Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj, na tuto prioritu připadá 626,5 mil. eur,  

• Další vzdělávání, na tuto prioritu připadá 289,9 mil. eur,  

• Systémový rámec celoživotního učení, na tuto prioritu připadá 227,1 mil. eur,  

• Technická pomoc, na tuto prioritu připadá 72,4 mil. eur. [17] 
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2.2.3 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

 

Úkolem tohoto operačního programu je podpora výzkumného, vývojového a inovačního 

potenciálu naší země. Využití programu přispěje k růstu, konkurenceschopnosti a vytváření 

kvalifikovaných pracovních míst. Současně tak přispěje k posílení konkurenceschopnosti 

státu. Pro program je vyčleněno 2070,68 mil. eur. Řídícím orgánem je Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy ČR. 

 

Prioritními osy pro tento operační program jsou: 

 

• Evropská centra excelence, 685,4 mil. eur je finanční pomoc této osy, 

 

• Regionální VaV centra, 685,4 mil. eur je finanční pomoc této osy, 

 

• Komercializace a popularizace Vav, 213 mil. eur je finanční pomoc této osy, 

 

• Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým 

dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity, 414 mil. eur je 

finanční pomoc této osy, 

 

• Technická pomoc, 72 mil. eur je finanční pomoc této osy. [16] 

 

 

2.2.4 Operační program Podnikání a inovace 

 

Cílem je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky a podporovat inovační činnost 

sektorů průmyslu a služeb. Tento program navazuje na operační program Průmysl                  

a podnikání, který byl platný pro minulé programovací období. Pomoc tomuto sektoru 

spočívá v podpoře průmyslu, malého a středního podnikání. Může jít například                       

o zkvalitňování infrastruktury, povzbuzení podniků k zavádění nových technologií, posílení 

spolupráce sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem. Tomuto programu je vyčleněno         

3,4 mld. eur. Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu ČR. 
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Pro tento program existuje sedm prioritních os: 

 

• Vznik firem, alokace finančních prostředků pro tuto osu je 79,1 mil. eur, 

 

• Rozvoj firem, alokace finančních prostředků pro tuto osu je 243 mil. eur, 

 

• Efektivní energie, alokace finančních prostředků pro tuto osu je 121,6 mil. eur, 

 

• Inovace, alokace finančních prostředků pro tuto osu je 680,2 mil. eur, 

 

• Prostředí pro podnikání a inovace, alokace finančních prostředků pro tuto osu je 

1076,6 mil. eur, 

 

• Služby pro rozvoj podnikání, alokace finančních prostředků pro tuto osu je 209,5 mil. 

eur, 

 

• Technická pomoc, alokace finančních prostředků pro tuto osu je 89,6 mil. eur. [14] 

 

 

2.2.5 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

 

Úkolem programu je pomoci snížit nezaměstnanost, zvýšit zaměstnavatelnost českých 

obyvatel a také rozvoj lidských zdrojů. Tomuto programu je vyčleněno 1,84 mld. eur. Řídícím 

orgánem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

 

Prioritní osy pro program jsou: 

 

• Adaptabilita, výměra finanční pomoci pro tuto osu je 525,4 mil. eur, 

 

• Aktivní politiky trhu práce, výměra finanční pomoci pro tuto osu je 605,8 mil. eur,  

 

• Sociální integrace a rovné příležitosti, výměra finanční pomoci pro tuto osu je 398,6 

mil. eur, 
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• Veřejná správa a veřejné služby, výměra finanční pomoci pro tuto osu je 195,1 mil. 

eur, 

 

• Mezinárodní spolupráce, výměra finanční pomoci pro tuto osu je 39 mil. eur, 

 

• Technická pomoc, výměra finanční pomoci pro tuto osu je 73,5 mil. eur. [11] 

 

 

2.2.6 Operační program Doprava 

 

Pomoc programu Doprava je určena pro všechny typy dopravy. Cílem je zlepšit dopravní 

dostupnost. Železniční a silniční infrastruktura je modernizována, jak v oblastech, které 

spadají do Transevropské dopravní sítě, tak i v oblastech, které do této sítě nespadají. Pokud 

se jedná o infrastrukturu silniční, která nespadá do Transevropské dopravní sítě, tak je 

podpora zaměřena na modernizaci a výstavbu dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. tříd. 

Objem finančních prostředků, které má tento program k dispozici, je 5,77 mld. eur. Řídícím 

orgánem je Ministerstvo dopravy ČR. 

 

Prioritní osy programu Doprava: 

 

• Modernizace železniční dopravy na síti TEN-T, pro tuto oblast je vyčleněno 2,19 mld. 

eur, 

 

• Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T, pro tuto oblast je vyčleněno 

1,61 mld. eur, 

 

• Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T, pro tuto oblast je vyčleněno 0,39 mld. 

eur, 

 

• Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T, pro tuto oblast je vyčleněno 1,05 mld. eur, 
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• Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. 

Praha, pro tuto oblast je vyčleněno 0,33 mld. eur, 

 

• Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské dopravy, pro tuto 

oblast je vyčleněno 0,12 mld. eur, 

 

• Technická pomoc, pro tuto oblast je vyčleněno 0,08 mld. eur. [10] 

 

 

2.2.7 Integrovaný operační program 

 

Jedná se o doplňkový operační program. Cílem programu je posílit fungování veřejné správy 

a také veřejných služeb, které by přispěly k ekonomickému růstu a zvýšily by kvalitu života 

obyvatel. Mimo jiné pomoc programu je určena také k rozvoji např. cestovního ruchu, 

kultury, podpory zaměstnanosti atd. Pro program je vyčleněno 1582,4 mil. eur, tato částka je 

však rozdělena podle Cílů. Pro Cíl Konvergence je vyčleněno 553 mil. eur, pro Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost pak 29,4 mil. eur. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR. 

 

Prioritní osy pro tento program jsou: 

 

• Modernizace veřejné správy, 

• Zavádění ICT v územní veřejné správě, 

• Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, 

• Národní podpora cestovního ruchu, 

• Národní podpora územního rozvoje, 

• Technická pomoc. [2] 
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2.2.8 Operační program Technická pomoc 

 

Operační program Technická pomoc je určen k podpoře jednotného přístupu na národní 

úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace 

Národního strategického referenčního rámce, který zastřešuje aktivity politiky hospodářské     

a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007—2013. Na Cíl 1 je z fondů EU a ze státního 

rozpočtu vyčleněno celkem 286,9 mil. eur, tj. 98,4 % OPTP. Technická pomoc implementace 

NSRR pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Na Cíl 2 je z fondů EU a ze 

státního rozpočtu vyčleněno celkem 4,6 mil. eur, tj. 1,6 % OPTP. [15] 

 

Prioritní osy tohoto programu jsou: 

 

• Podpora řízení a koordinace, 

• Monitorování, 

• Administrativní a absorpční kapacita, 

• Publicita. [15] 

 

 

2.3 Regionální operační programy 

 

Pro programovací období 2007 – 2013 je vytvořeno sedm regionálních operačních programů. 

Tyto operační programy spadají pod Cíl Konvergence. Celková alokace finančních prostředků 

pro regionální operační programy činí 4,6 mld. eur. Jeden regionální operační program 

odpovídá regionu soudržnosti České republiky, jde tedy o úroveň NUTS II. Nepatří zde však 

hlavní město Praha. Regionální operační programy by měly napomoci zvýšit úroveň daného 

území. Pomoc je zaměřena zejména na zvýšení konkurenceschopnosti včetně zvýšení 

atraktivity regionu pro investory.  

 

Každý regionální operační program má svůj řídící orgán, jedná se o Regionální radu. 

Regionální rada je složena s členů zastupitelstva krajů příslušných regionů soudržnosti.  
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Tab. 2.1 

 

Alokace finančních prostředků v rámci Regionálních operačních programů pro 

programovací období 2007 – 2013: 

  

Operační program Finančních prostředky 

(v mil. eur) 

ROP NUTSII Severozápad 745,91 

ROP NUTS II Severovýchod 656,46 

ROP NUTS II Střední Čechy 559,08 

ROP NUTS II Jihozápad 619,65 

ROP NUTS II Jihovýchod 704,45 

ROP NUTS II Moravskoslezko 716,09 

ROP NUTS II Střední Morava 657,39 
 

vlastní zpracování 

 

 

2.3.1 Regionální operační program NUTS II Střední Morava 

 

Region soudržnosti Střední Morava je tvořen dvěma kraji a to Olomouckým a Zlínským 

krajem. Olomoucký kraj se člení na 5 okresů a 13 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností. Zlínský kraj se dělí na 4 okresy a 13 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností.  

 

Ekonomická vyspělost tohoto regionu soudržnosti v porovnání s ostatními regiony patří mezi 

podprůměrně rozvinuté regiony. Ekonomická struktura regionu vykazuje konvergenční rysy 

zejména z pohledu podílu primárního sektoru, na straně druhé podíl služeb zůstává hluboko 

pod průměrem Evropské unie. Celková míra nezaměstnanosti se výrazně neodchyluje od 

celostátního či unijního průměru, problémem je vysoká úroveň strukturální nezaměstnanosti   

a podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Neuspokojivá je i vzdělanostní struktura obyvatelstva, 

nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a klesající ukazatele v cestovním ruchu. Region 

však vykazuje výrazný růstový potenciál, zejména v oblasti služeb a cestovního ruchu, 

opírající se o dlouhodobou tradici a zkušenosti s podnikáním. [21]  
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Region soudržnosti Střední Morava se nachází ve východní části České republiky, hraničí 

s Polskem a Slovenskem. Sousedí s regiony soudržnosti Moravskoslezsko, Severovýchod      

a Jihovýchod. Rozloha regionu je 9 230 km2, což představuje asi 11,7 % území ČR. Počet 

obyvatel žijících v tomto regionu činí 1,233 mil.  

 

Zvýšit ekonomickou vyspělost, zlepšit konkurenceschopnost regionu Střední Morava, jakož i 

zlepšit životní úroveň obyvatel v této oblasti, je globální cílem Regionálního operačního 

programu NUTS II Střední Morava. 

 

Pod tento globální cíl spadají specifické cíle, které jsou definovány takto: 

 

• Zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury v rámci regionu 

soudržnosti Střední Morava a spolehlivé, kvalitní a integrované veřejné dopravní 

služby, 

 

• Zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Střední Morava, zvýšení atraktivity 

regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální služby               

a příznivých, podpůrných podmínek pro podnikání, 

 

• Zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu 

zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace, 

 

• Zajištění dostatečné administrativní kapacity, efektivního řízení a implementace, 

informovanosti, kontroly, sledování a hodnocení ROP Střední Morava a posílení 

vnitřní absorpční kapacity. [23]  

 

Regionální operační program Střední Morava má vytvořené čtyři prioritní osy. A jsou 

jimi: 

 

• prioritní osa 1 – Doprava, podíl této osy na ROP Střední Morava je 38,8 %, 

• prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu, podíl této osy je 39,4 %, 

• prioritní osa 3 – Cestovní ruch, podíl této osy je 18,5 % 

• prioritní osa 4 – Technická pomoc, 3,3 %. 
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Prioritní osy jsou dále rozčleněny na prioritní oblasti.  

 

Pod prioritní osu 1 Doprava spadá:   

1.1 Regionální dopravní infrastruktura,  

1.2 Veřejná doprava,  

1.3 Bezmotorová doprava. 

 

Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu je členěna na tyto prioritní oblasti:  

 

2.1 Rozvoj regionálních center,  

2.2 Rozvoj měst,  

2.3 Rozvoj obcí,  

2.4 Podpora podnikání.   

 

Od prioritní osy 3 Cestovní ruch jsou odvozeny čtyři prioritní oblasti: 

 

     3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, 

     3.2 Veřejná infrastruktura a služby, 

     3.3 Podnikatelská infrastruktura s služby, 

     3.4 Propagace a řízení. 

 

Prioritní osu 4 Technická pomoc tvoří tyto prioritní oblasti: 

 

4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních 

úkolů řídícího orgánu, 

4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu 

 

• Organizační zabezpečení Regionálního operačního programu Střední Morava 

 

Řídícím orgánem ROP Střední Morava je Regionální rada. Svým charakterem jde                   

o právnickou osobu. Mezi hlavní úkoly Regionální rady patří příprava programu, jeho řízení, 

zajištění efektivního a úspěšného čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů pro 

region soudržnosti Střední Morava. Mimo jiné je odpovědná i za kontrolu hospodaření 

s těmito finančními prostředky. 
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Regionální rada je rozčleněna na další orgány a to: Předseda, Výbor Regionální rady, Úřad 

Regionální rady, Monitorovací výbor ROP Střední Morava. Předseda je statutárním orgánem 

Regionální rady a zastupuje ji navenek. Ze své činnosti je odpovědný výboru. Současným 

předsedou je Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje. Funkci místopředsedy zastává 

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje. 

 

Hlavní náplní Výboru Regionální rady je rozhodování o záležitostech, které jsou spojené 

s realizací ROP Střední Morava. Jako je například schvalování výběru projektů, schvalování 

realizační a řídící dokumentace regionálního operačního programu, výroční a závěrečné 

zprávy, komunikační aktivity. Kromě toho má pravomoc svolávat a řídit jednání předsedy. 

Výbor se skládá z šestnácti členů, každý kraj má osm členů. 

 

Statut výkonného orgánu zastává Úřad Regionální rady. Této orgán zajišťuje veškeré činnosti 

spojené s funkcí řídícího orgánu, kromě těch úkolů, které jsou svěřeny Výboru Regionální 

rady.  

 

Monitorovací výbor je vytvořen společnými silami členského státu, partnerů a řídícího 

orgánu. Hlavní náplní výboru je zajistit účinnost a kvalitu realizace ROP Střední Morava. 

Monitorování probíhá na základě využití finančních ukazatelů, ukazatele pro výstupy             

a výsledky programu a jednotlivých prioritních os. Monitorovací výbor ROP Střední Morava 

zajišťuje následující úkoly:  

 

• sleduje přípravu, realizaci a vyhodnocení ROP Střední Morava (efektivnost, účinnost   

a kvalitu implementace), 

 

• pravidelně hodnotí postup při dosahování konkrétních cílů ROP Střední Morava, 

 

• posuzuje a schvaluje kritéria (navržená Regionální radou) pro výběr projektů 

spolufinancovaných v rámci ROP Střední Morava a schvaluje veškeré revize těchto 

kritérií podle potřeb programování, 

 

• posuzuje a schvaluje výroční a závěrečné zprávy ROP Střední Morava před jejich 

zasláním Evropské komisi, 
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• posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na úpravu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku 

ERDF. [24]   

 

• Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

 

Globálním cílem prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu je zlepšení kvality života 

v regionu soudržnosti Střední Morava, zvýšení atraktivnosti regionálních center, měst a obcí, 

zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a příznivých podpůrných podmínek pro 

podnikání. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím specifických cílů. Důraz je kladen na 

vyvážený rozvoj všech obcí regionu – regionálních center, obcí, měst a na zlepšení podmínek 

pro rozvoj malých a středních podniků zvýšením využitelnosti nemovitostí určených pro 

jejich podnikatelské aktivity. [21] 

 

• Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst 

 

Podpora je určena obcím s minimálním počtem 5000 obyvatel. Hlavním cílem podpory je 

zvýšení atraktivity měst pro práci a investice a zvyšování kvality života ve městech. Do cílové 

skupiny můžeme zařadit obyvatele, kteří v dané obci či městě bydlí, podnikají anebo pracují. 

Mezi tuto skupinu patří i podnikatelé a subjekty zajišťující služby nejenom v sektoru 

komerčním, tak i v neziskovém včetně správců a provozovatelů veřejné infrastruktury. 

 

Specifické cíle: 

 

• Zvyšování atraktivity měst prostřednictvím investice do infrastruktury a revitalizace 

území,  

 

• Zvyšování atraktivity a kvality života ve městech prostřednictvím investic                 

do infrastruktury pro rozvoj sociálních služeb, 

 

• Zvyšování atraktivity a kvality života ve městech prostřednictvím investice               

do infrastruktury pro rozvoj vzdělávání, 
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• Zvyšování atraktivity a kvality života ve městech prostřednictví investic                    

do infrastruktury pro rozvoj zdravotnictví, 

 

• Zvyšování atraktivity a kvality života ve městech prostřednictvím investic                 

do infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit, 

 

• Zvyšování atraktivity a kvality života ve městech prostřednictvím investic do rozvoje 

krizové infrastruktury, 

 

• Zvyšování atraktivity kvality života ve městech prostřednictvím investic do úpravy 

infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti, 

 

• Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty. [21] 

 

Hlavního cíle je dosahováno investicemi do těchto oblastí. 

 

• Fyzické revitalizace území: jde zejména o obnovu a výstavbu infrastruktury a místních 

komunikací, a to pouze ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství, 

odstranění nevyužívaných staveb a ekologických zátěží, obnova a stavební úpravy, 

efektivnější využití veřejných prostranství a urbanizovaných ploch. Cílem je 

komplexní řešení veřejných ploch v příslušné lokalitě vyvolávající investice dalších 

subjektů, především podnikatelských. 

 

• Sociální infrastruktury: podporuje se rozvoj infrastruktury sociálních služeb včetně 

infrastruktury pro sociální integraci specifických skupin ohrožených sociálním 

vyloučením tak, aby byla zajištěna přiměřená dostupnost a odpovídající kvalita těchto 

služeb. 

 

• Vzdělávací infrastruktury: modernizace vybavení škol tak, aby odpovídaly 

požadavkům na poskytování vzdělávání pro potřeby trhu práce a využívání moderních 

technologií, anebo na restrukturalizaci kapacit ve vazbě na efektivní vynakládání 

zdrojů. Podpora projektů zaměřených na integraci zdravotně postižených na moderní 

formy výuky – ICT, jazykové vzdělávání nebo na podporu celoživotního učení. 
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• Zdravotní infrastruktury: cílem je zvýšení kvality služeb a efektivní vynakládání 

zdrojů. Dále pak jsou podporovány aktivity zaměřené na pořízení zdravotnické 

techniky a stavební úpravy budov. 

 

• Infrastruktury pro volnočasové aktivity: zaměřeno na investice do infrastruktury 

v rámci kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit v rámci zvyšování 

kvality života ve městech. 

 

• Krizové infrastruktury: podpora infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, 

prevenci a řešení rizik v rámci Integrovaného záchranného systému. 

 

• Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti 

(např. osoby s handicapem): jedná se o infrastrukturu pro vzdělávání, zdravotnictví, 

sociální oblast nebo volnočasové aktivity. 

 

• Finančního inženýrství a pilotních akcí: podpora a iniciace experimentů a pilotních 

aktivit na posílení regionálních inovačních systému, na podporu využívání PPP 

projektů nebo nástrojů finančního inženýrství Jessica. [21] 

 

 

• Forma a výše podpory 

 

Podpora v této prioritní oblasti je poskytována jako nenávratná finanční pomoc nebo-li 

dotace. Pro jednotlivé oblasti podpory jsou stanoveny maximální a minimální výše peněžních 

prostředků na individuální projekt 
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Tab. 2.2 

 

    Výše podpory 

 

Podoblast podpory Minimální 

výše 

dotace 

v mil. Kč 

Maximální 

výše 

dotace 

v mil. Kč 

2.2.1 Fyzická revitalizace území 2 150 

2.2.2 Sociální infrastruktura 2 35 

2.2.3 Vzdělávací infrastruktura   

MŠ  2 5 

ZŠ 2 20 

SŠ 2 25 

2.2.4 Zdravotní infrastruktura 2 100 

2.2.5 Infrastruktura pro volnočasové aktivity 2 20 

2.2.6 Krizová infrastruktura 2 100 

2.2.7 Úprava infrastruktury s ohledem na integraci 

marginalizovaných skupin společnosti 

2 6 

2.2.8 Finanční inženýrství a pilotní projekty 10 100 

2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5000 obyvatel 20 100 

2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny 200 500 
 

Zdroj: Prováděcí dokument ROP, www.rr-strednimorava.cz, vlastní zpracování 

 

 

2.4 Operační programy Praha 

 

Praha jako jediný region z ČR spadá pod Cíl Regionální konkurenceschopnost                        

a zaměstnanost. Pro Prahu byly vytvořeny dva operační programy, a to OP Praha – 

Konkurenceschopnost, který je financován z ERDF, a OP Praha – Adaptabilita, podpora je 

poskytována z ESF. Celková finanční alokace pro oba programy činí 343,3 mil. eur. Hlavní 

město Praha je zároveň i řídícím orgánem obou OP.   
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Cílem obou operačních programů je zvyšování zaměstnanosti, rozvoj trhu práce, podpora 

kvalifikované a konkurenceschopné pracovní síly a také integrace vyloučených skupin. [2] 

 

 

2.5 Evropská územní spolupráce 

 

Cíl Evropská územní spolupráce vychází z iniciativy Evropského společenství Interreg III, jež 

byla uplatňována v programovacím období 2000 – 2006. Programy tohoto Cíle jsou zaměřeny 

na podporu harmonického a vyváženého rozvoje Evropské Unie. Cíl je realizován na třech 

úrovních spolupráce, a to na úrovni přeshraniční, mezinárodní a meziregionální. 

 

ČR vytvořila pro tento Cíl devět operačních programů. A to pět operačních programů 

Přeshraniční spolupráce, operační program Meziregionální spolupráce, Nadnárodní 

spolupráce, ESPON 2013, a INTERACT II. Pro přeshraniční a Nadnárodní spolupráci je 

vyčleněno pro ČR 389 mil. eur z prostředků Evropské unie. Zbývající operační programy jsou 

financovány z příspěvků z fondů EU a členských států. Cíl je financován z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj. 

 

Rozpočet programů je pro všechny členské země společný a nejsou zde určeny alokace fondů 

EU pro jednotlivé státy. Z fondů EU je pro OP Meziregionální spolupráce vyčleněno 321,3 

mil. eur, pro OP ESPON 2013 činí alokace z fondů 34 mil. a pro OP INTERACT II 34 mil. 

eur. [8]  

 

 

2.5.1 Operační programy Přeshraniční spolupráce 

 

Jsou tvořeny operačními programy Přeshraniční spolupráce mezi ČR – Sasko, ČR – 

Bavorsko, ČR – Slovensko, ČR – Polsko a ČR – Rakousko. Účelem programů je podpora 

hospodářské a sociální integrace příhraničních oblastí, mimo jiné patří mezi to i odstraňování 

překážek, které jsou důsledkem jejich pozice. Spolupráce spočívá i v prohlubování 

vzájemných vztahů jak v oblasti kultury, přírodního bohatství či cestovního ruchu. Každý OP 

má své prioritní osy, které vedou k odstranění bariér a jsou vymezeny zúčastněnými oblastmi. 
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2.5.2 Operační program Nadnárodní spolupráce 

 

Tento OP je rozčleněn do několika zón. Do zóny Střední Evropa patří ČR, Rakousko, část 

Německa, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, část Itálie. Součástí této zóny je                

i Ukrajina, jež není členským státem. Pro Českou republiky je v této oblasti vyčleněno 37,46 

mil. eur. 

 

Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných 

orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní 

dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Účelem spolupráce je 

zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se předešlo zbytečnému 

opakování činností a objevování již objeveného. Je podporováno vytváření partnerství a sítí 

podporujících dosahovaní konkrétních výstupů a výsledků, které přímo vedou ke konkrétním 

budoucím iniciativám a investicím. [13]   

 

 

2.5.3 Operační program Meziregionální spolupráce 

 

Vytvořený operační program navazuje na iniciativu INTERREG IIIC, jež byla uplatňována 

v minulém programovacím období. Do OP jsou zapojeny nejen členské státy, ale i dva 

nečlenské státy, a to Norsko, Švýcarsko, tento program je společný pro všechny zúčastněné. 

Celková alokace prostředků z EU činí 321,33 mil. eur. Tyto prostředky jsou však doplněny i o 

národní veřejné zdroje ve výši 83,77 mil. eur. ČR ze svého rozpočtu na tuto spolupráci 

vyčlenila 0,17 mil. eur. 

 

Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných 

orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění 

společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. 

Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana 

před riziky. [12]  
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2.5.4 INTERACT II a ESPON 2013 

 

Jsou to dva síťové programy, které jsou určené pro všechny státy Evropské unie. Program 

INTERACT II je programem, který navazuje na iniciativu INTERREG IIIA. Je zaměřen 

zejména na přeshraniční spolupráci. Program má dvě priority: rozvoj a dodání služeb a 

technická asistence. Cílem těchto priorit je podpořit řešení společných problémů mezi 

sousedícími přeshraničnními regiony.  

 

Zdrojem informací a komunikačním systémem pro program INTERACT II je internetová 

databáze a intranet. [9] 

 

Cílem programu ESPON 2013 je podpora výzkumu v oblasti územního plánování a 

regionálního rozvoje. Český ekvivalent této zkratky je Evropská monitorovací síť pro územní 

rozvoj a soudržnost. Program slouží k získávání informací o územním rozvoji, jenž je pak 

zpracován. Zpracované informace slouží jako podkladový materiál pro rozhodnutí, která jsou 

činěna na úrovni politické. Řídící orgán sídlí v Lucembursku. Do programu jsou zapojeny i 

nečlenské státy (Norsko, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko). Aby stát mohl získat dotaci 

z programu, musí vytvořit nadnárodní projektovou skupinu. Této skupině je hrazeno 100 % 

uznatelných nákladů na projekt. 
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3 MARKETINGOVÁ ANALÝZA 

                                                                                                                                                                      

Umístění a prostředí města má velký vliv na jeho rozvoj. Marketingové prostředí s sebou 

přináší určitá rizika i příležitosti, které mohou vést ke ztrátě či prospěchu. Marketingové 

prostředí organizace lze rozčlenit na mikroprostředí a makroprostředí. Důvodem tohoto 

členění je ovlivnitelnost prostředí organizací či společností.  

 

 

3.1 Makroprostředí organizace – obce  

 

Makroprostředí je prostředí, které je velmi málo ovlivnitelné organizací. Na toto prostředí 

působí vnější faktory. Mezi tyto vnější vlivy řadíme ekonomické, demografické, technické, 

přírodní, politické a kulturní faktory.  

 

Demografické prostředí je určováno složením populace v obci. Má se na mysli podíl 

důchodců, dětí a lidí v produktivním věku. Přihlíží se i k vývojovému trendu ve struktuře 

obyvatel. Součástí je i sociální, příjmová, kvalifikační, věková a vzdělanostní struktura, 

mobilita občanů. Změny v ekonomické aktivitě obyvatel. 

 

Analýza ekonomického prostředí je spjato nejen s vývojem hospodářské situace státu, ale také 

s ekonomickou situací v obci.  

 

Politické prostředí je ovlivňováno legislativními akty, kterými se musí obce řídit a dodržovat. 

Jde zejména o různé vyhlášky, předpisy či zákony. Vliv na fungování obce má i chování         

a preference představitelů obce. 

 

Kulturní faktory vyjadřují sdílené hodnoty obyvatelstva ve vztahu ke zdraví, životnímu 

prostředí, sociálnímu cítění, volného času a jeho využití, prestiž vzdělání a bohatství, životní 

styl obyvatel. [5] 

 

Přírodní prostředí je charakterizováno zejména umístěním obce. Je dáno krajinou a její 

členitostí. 
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Technické prostředí nebo-li také technologické je dáno komunikačními technologiemi             

a informačním systémem. Jsou to systémy, které mohou obce využívat a zefektivnit tak svou 

činnost. Organizace v našem případě obec musí tomuto prostředí věnovat značnou pozornost. 

Neboť jde o odvětví, které je v neustálém vývoji a modernizuje se a přináší s sebou změny. 

 

 

3.2 Mikroprostředí organizace – obce 

 

Mikrorostředí je ovlivňováno představiteli obce. Chování a jejich preference má vliv na 

činnost a fungování obce. Úkolem představitelů je zabezpečit veřejnou správu a s ním spojené 

úkony, které jsou svěřeny obci. 

 

Prostředí je tvořeno obecním úřadem a institucemi, které jsou zřízené obcí. Městský úřad je 

přestavován starostou a zaměstnanci tohoto úřadu. Instituce zřízené obcí potažmo městem, 

můžeme členit podle služeb, které poskytují. Služby mohou mít charakter veřejné či sociální 

služby. 

 

Rozlišení města od obce je definováno zákonem. 

 

Dle zákonu o obcích ,,obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem pokud tak na návrh 

obce stanoví předseda poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.“ [26] 

 

 

3.3 Makroprostředí Valašských Klobouk 

 

Valašské Klobouky leží v jihovýchodní části Zlínského kraje. Město je součástí mikroregionu 

Jižní Valašsko. Svou polohou spadá do severní části Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 

Rozloha města je 1411 ha a nadmořská výška činí 405 m. 

 

Valašské Klobouky leží cca 10 km od státní hranice se Slovenskou republikou, mezi Horní 

Lidčí, což je poslední významný železniční uzel před hranicí se Slovenskou republikou ve 

Zlínském kraji a také železniční hraniční přechod, a od automobilového hraničního přechodu 

Brumov-Bylnice/Horné Srnie. S Horní Lidčí jsou Valašské Klobouky spojeny jak železniční 

tratí s pravidelným vlakovým spojením, tak silnicí první třídy I/57, která z Valašských 
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Klobouk pokračuje do automobilového hraničního přechodu Brumova-Bylnice/Horné Srnie. 

[25]  

 

Valašské Klobouky jsou od 1.1.2003 obec s rozšířenou působností nebo-li také obec třetího 

stupně. Pod správu městskému úřadu patří i místní oblasti Smolina, Lipina, Mirošov. 

K charakteru spádového města dopomáhá nejen poloha města, ale i síť úřadů, vzdělávacích 

zařízení, sportovišť, kulturních institucí, zdravotnických služeb a obchodů.  

 

 

3.3.1 Demografické prostředí města Valašské Klobouky 

 

Počet obyvatel ve městě je v posledních letech stabilní a pohybuje se okolo 5100. Narůstá 

však počet osob v post produktivním věku.  

 

Tab. 3.1  

 

Demografické údaje Valašských Klobouk 

 

Počet obyvatel k 1.4. 2010 5115 

Muži 2481 

Ženy 2634 

Cizinci k 1.4.2010 32 

Muži 17 

Ženy 15 

Věková struktura populace k 1.4.2010  

Počet obyvatel ve věku 0-14 let 744 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let 4371 

Narození za rok 2009 41 

Úmrtí za rok 2009 47 

Počet obyvatel přistěhovalých za rok 2009 83 

Počet obyvatel odstěhovaných za rok 2009 72 
 

     vlastní zpracování 
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3.3.2 Ekonomické prostředí 

 

Ve městě je vysoká nezaměstnanost, která v březnu dosáhla 15,3 %. Důvodem této 

nezaměstnanosti je vysoké snižování zaměstnanců ve firmách. Působí zde drobní živnostníci   

a několik firem, které mají charakter malého až středního podniku. Počet subjektů, které 

podnikají ve Valašských Kloboukách, je 1234. Tyto subjekty podnikají především v oblasti 

obchodu, prodeje a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží, pohostinství, stavebnictví 

a v neposlední řadě taktéž v průmyslu.  

 

Rozpočet pro rok 2010, který byl schválen v prosinci 2009, činí téměř 99 mil. korun. Oproti 

předchozímu roku jde o úsporu 18 mil. korun. Rozpočet počítá s nižšími výdaji ve většině 

oblastí, je to z důvodu současné ekonomické situace, kdy se snižují příjmy do rozpočtu města. 

Město zároveň omezí i investice a bude investovat jen v těch oblastech, které budou 

spolufinancovány dotacemi. Jde o rozpočet, který je ve většině případů úsporný. 

 

V příloze č. 2 je rozpočet města Valašské Klobouky pro rok 2009. 

 

 

3.3.3 Politické prostředí 

 

Zastupitelstvo města Valašské Klobouky je složeno z 21 členů. Tito zastupitelé jsou voleni 

v přímých volbách občany města. Zastupitelstvo je sborový a zároveň i nejvyšší orgán města. 

Tento orgán rozhoduje ve věcech, které spadají do samostatné působnosti města a jeho 

jednání jsou veřejná. Zastupitelstvo si může zřídit své výbory. Zastupitelstvo města Valašské 

Klobouky má zřízené tyto výbory: finanční výbor, kontrolní výbor, Osadní výbor Smolina, 

Osadní výbor Mirošov, Osadní výbor Lipina. 

 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích ,,Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: 

 

• schvalovat program rozvoje obce, 

 

• schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce, 

 

• zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, 
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• zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich 

zřizovací listiny, 

 

• vydávat obecně závazné vyhlášky obce, atd.“ [26]   

 

 

Výkonným orgánem města Valašské Klobouky je Rada, svou činností je odpovědná 

zastupitelstvu. Činnost vykonává v oblasti samostatné působnosti. Rada je tvořena starostou, 

místostarostou a dalšími členy rady, tito členové jsou voleni zastupitelstvem města a ze svých 

řad. Jednání orgánu jsou neveřejná. Počet členů Rady města Valašské Klobouky je 7. 

 

Dle zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích ,,Radě obce je vyhrazeno: 

 

• zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová 

opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, 

 

• rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 

 

• vydávat nařízení obce, 

 

• stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení 

obecního úřadu, atd.“  [26]   

 

 

3.3.4 Kulturní prostředí  

 

Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti města Valašské Klobouky patří kostel Povýšení          

sv. Kříže, jenž byl založen ve středověku, Stará radnice, kde sídlí muzeum. K dalším 

památkám patří Katův dům, mariánský sloup, tzv. Hornův dům, kde v současnosti sídlí 

městský úřad.  
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Dále je zde kino, koupaliště, rozhledna. Ve městě jsou dodržovány tradice společně 

s folklórem. Taktéž se pořádají různé společenské, sportovní akce. Působí tu několik 

cimbálových muzik včetně národopisného souboru Klobučan. Mezi nejvýznamnější kulturní 

akce patří Setkání muzikantů v Bílých Karpatech, Valašské Kumštování a Mikulášský 

jarmek. 

 

Město nabízí vyžití i v oblasti sportu, nachází se zde fotbalový stadion, víceúčelové hřiště, 

sportovní hala, skatepark, několik tělocvičen včetně dvou vleků. 

 

Na rozvoji a podpoře kulturních, sportovních a ekologických činností ve městě Valašské 

Klobouky se podílí několik organizaci, jakož i spolků či souborů. 

 

 

3.3.5 Přírodní prostředí 

 

Valašské Klobouky jsou součástí vnějších Západních Karpat. Chráněná krajinná oblast Bílé 

Karpaty byly vyhlášeny v roce 1996 za biosférickou rezervaci UNESCA. Díky poloze města 

v tomto pohoří se nabízí možnost pro rekreaci v podobě turistických a cyklistických stezek 

(Královec – Ploština, Požár, Jeleňovská, Královec). 

 

 

3.3.6 Technické prostředí  

 

Město respektive Městský úřad Valašské Klobouky má kvalitní veřejnou správu. Dosvědčuje 

o tom i cena Ministerstva vnitra, kterou úřad dostal za aplikaci modelu CAF, nástroje pro 

řízení kvality v organizaci veřejného sektoru.  

 

Město Valašské Klobouky má své webové stránky. Na těchto stránkách jsou uvedeny 

informace nejen ze současného dění, ale také o městě, městském úřadě včetně informačního 

centra. Jsou zde uveřejňovány informace mimo jiné i ze zasedání zastupitelstva či rady. 

Městský úřad uveřejňuje informace jak na webových stránkách, tak i ve Valašskoklobouckém 

zpravodaji, který je vydáván každý měsíc. Od roku 2008 je město připojeno ke kontaktním 

místům projektu Czech POINT. Hlavní náplní Czech POINTU je poskytovat služby v podobě 

výpisů z veřejných a neveřejných evidencí. 
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Městský úřad Valašské Klobouky se hodlá zapojit do programu Místní Agenda 21. Účelem 

programu je zavádět principy trvale udržitelného rozvoje do praxe s ohledem na problémy, 

které jsou v dané oblasti. Program je zaměřen na zajištění dlouhodobě vysoké kvality života   

a životního prostředí. Na programu se podílí i veřejnost. Mezi další plány, které hodlá 

městský úřad realizovat, je zapojit se do projektu Charta občana.  

 

Chartu občana lze obecně definovat jako veřejný dokument, kterým se stanoví základní 

informace o poskytovaných službách, o úrovni služeb, kterou může zákazník očekávat, stejně 

jako způsob podávání stížností či návrhů na zlepšení. [19]    

 

 

3.4 Mikroprostředí města Valašské Klobouky 

 

Starosta je nejvyšším přestavitelem města a zároveň jej zastupuje navenek. Mezi jeho 

pravomoci patří, řídit zasedání zastupitelstva a rady města, řídit Městskou policii, kontrolovat 

výsledky práce investičního odboru a mimo jiné je odpovědný informovat veřejnost o činnosti 

města. Současný starosta Valašských Klobouk je přestavitelem strany nezávislých. Ve své 

funkci je již druhé volební období. 

 

Jelikož město Valašské Klobouky je obec s rozšířenou působností, musí mít zřízenou funkci 

tajemníka městského úřadu. Tajemník vykonává funkci zaměstnavatele vůči ostatním 

zaměstnancům městského úřadu a je odpovědný za plnění úkolů úřadu v samostatné 

působnosti starostovi. 

 

Městský úřad má taktéž zřízené své organizační složky. A to: 

 

• krizový štáb, je orgánem, který je zřízen starostou města a jeho hlavní náplní je řešit 

krizové situace, 

 

• bezpečnostní radu, jde o koordinační orgán pro přípravu na krizové situace, 
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• zvláštní orgány obce, orgány jsou zřizovány, pro výkon přenesené působnosti, 

starostou. Zvláštními orgány Valašských Klobouk jsou Komise pro projednávání 

přestupků a Povodňová komise. 

  

Město Valašské Klobouky zřídilo několik institucí, které zajišťují jak sociální tak i veřejné 

služby. 

 

Mezi instituce, které zajišťují sociální služby, patří mimo jiné školy. Město je zřizovatelem 

Mateřské školy, Základní školy s I. a II. stupněm, Základní umělecké školy, Kulturního 

vzdělávacího střediska (součástí je Kulturní dům Klobučan, městská knihovna, městské 

muzeum, informační centrum). K této skupině patří i Valašskokloboucká poliklinika. 

Poliklinika poskytuje zdravotní péči včetně zajištění dopravní zdravotní služby.  

 

K institucím, které poskytují veřejnou službu, patří Valašskokloboucké služby. Tato 

organizace zajišťuje odvoz komunálního odpadu a dbá na čistotu ve městě. Město disponuje 

s veřejným vodovodem, který zásobuje obyvatelstvo pitnou vodou. Má vybudovanou hustou 

kanalizační síť včetně čističky odpadních vod. K dalším institucím patří Městské lesy, Výroba 

tepla s.r.o., Podnikatelský inkubátor, který je v současné době budován. 

 

Vybudování podnikatelského inkubátoru je pro město velmi významné. Budou vybudovány 

kancelářské prostory pro začínající podnikatele, laboratoře, přednáškový a prezentační sál. 

Účelem je přispět k zaměstnanosti, ekonomickému rozvoji jakož i rozvoji podnikání. 

 

 

3.5 SWOT analýza 

 

Jde o analýzu, která je využívána zejména v  marketingu. Jedná se o metodu, která definuje 

silné a slabé stránky organizace, hrozby a příležitosti. SWOT analýza je součástí 

strategického plánu města či obce.  
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SWOT analýza města Valašské Klobouky 

 

Silné stránky: 

 

• plochy pro rozvoj podnikání, 

 

• kvalitní životní prostředí, 

 

• krajinářsky atraktivní území, 

 

• možnost kvalitního vzdělání ve městě, 

 

• fungující městské obchodní společnosti a příspěvkové organizace zajišťující služby 

občanům, 

 

• příjmy z pronájmu majetků ve správě města, 

 

• množství památek stavebně – technického charakteru a jiných architektonických 

hodnot. 

 

Slabé stránky: 

 

• špatné dopravní napojení na okolí, 

 

• špatná podpora rozvoje bytové výstavby, 

 

• špatná dopravní obslužnost, 

 

• špatný stav částí veřejných prostranství, zeleně, chodníků a místních komunikací, 

 

• nízká informovanost podnikatelů o možnostech financování projektů z veřejných 

zdrojů, především z fondů Evropské unie. 
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Příležitosti: 

 

• členství ČR v EU – rozvoj partnerství se zahraničními obcemi a regiony, 

 

• možnost čerpání finančních prostředků z národních zdrojů, 

 

• spolupráce v rámci sousedních měst, obcí, mikroregionů a v rámci Zlínského kraje – 

vytváření společných projektů obcí na základě principu partnerství, 

 

• vstup nových investorů a oborů do města a rozvoj malého a středního podnikání. 

 

Hrozby: 

 

• možné komplikace při tvorbě projektů splňujících požadavky EU pro 

spolufinancování z evropských strukturálních fondů, 

 

• nepříznivý demografický vývoj a zvyšování podílu obyvatel v post produktivním 

věku, 

 

• neustávající odliv mladých lidí, 

 

• nárůst nezaměstnanosti, 

 

• zvyšování podílu nevyužívaných hospodářských objektů. [20] 

 

 

3.6 Zkušenosti žadatele  

 

Žadatel již má několik zkušeností s žádostmi o dotace. Mezi kladně vyřízené žádosti o dotaci 

patří projekt, jenž nese název Dům č. p. 177 – oprava fasády. Projekt byl podán pod program 

Podpora regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, jehož 

zdrojem financování je Ministerstvo kultury ČR. Cílem projektu byla oprava fasády na 

památkovém objektu č. 177 ve Valašských Kloboukách. 
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Další z úspěšných projektů je Rekonstrukce objektu ZŠ ve Valašských Kloboukách. Cílem 

projektu byla sanace zdiva v suterénu ZŠ ve Valašských Kloboukách. Zdrojem financování 

nebo-li poskytovatelem dotace je Rozhodnutí poslanecké sněmovny parlamentu a vlády ČR. 

Projekt byl podán do programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálního školství. 

 

Dalším z projektů, jehož realizace trvá od roku 2008 do roku 2011, je Valašskokloboucké 

podnikatelské centrum. Žádost byla podána do programu Prosperita. Poskytovatelem dotace 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Cílem projektu je rekonstrukce a výstavba objektů, 

které budou sloužit pro provoz podnikatelského inkubátoru. 

 

Projekt Rekonstrukce fasády a zateplení Mateřské školy ve Valašských Kloboukách, jehož 

období realizace v současnosti probíhá, byl podán pod program Udržitelné využívání zdrojů 

energie. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem je realizace 

úspor energie v objektech MŠ ve Valašských Kloboukách. Bude provedeno zateplení stěn a 

střechy, výměna oken u všech objektů MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

4 PROJEKT REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ PALACKÉHO 

 

Název projektu: Revitalizace sídliště Palackého 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 14400000 

Název operačního projektu: ROP NUTS II STŘEDNÍ MORAVA 

Číslo prioritní osy: 2 

Název prioritní osy: Integrovaný rozvoj a obnova regionu  

Číslo oblasti podpory: 2.2 

Název oblasti podpory: Rozvoj měst 

Číslo podoblasti podpory: 2.2.1 

Název podoblasti podpory: Fyzická revitalizace území 

Žadatel: Město Valašské Klobouky 

  Masarykovo náměstí 189 

  766 01 Valašské Klobouky 

  IČ: 284611  

 

 

Tab. 4.1 

 

Podrobnosti projektu 

 

Projekt počítá s výběrovým řízením Ano 

Projekt má partnera Ne 

Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích 

fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis 

Ne 

Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů 

projektů/akcí 

Ano 

Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu 

z jiných veřejných zdrojů 

Ne 

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – udržitelný rozvoj Ne 

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – rovné příležitosti Ano  

 

vlastní zpracování 
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4.1 Dopady a místa realizace 

 

V následujících dvou tabulkách je popsáno území dopadu včetně místa realizace. 

 

Tab. 4.2 

 

Území dopadu 

 

Název území dopadu Valašské Klobouky 

Spadá pod Zlín 

     

    vlastní zpracování 

 

Tab. 4.3 

 

Místo realizace NUTS V  

 

Název NUTS5 Valašské Klobouky 

Spadá pod Zlín 

 

    vlastní zpracování 

 

 

4.2 Výchozí stav a popis projektu 

 

• Výchozí stav 

 

Město Valašské Klobouky se nachází v jihovýchodní části Zlínského kraje, spadá do 

mikroregionu Jižní Valašsko. Jde o město s pověřenými úřady třetího stupně. Pod správu 

Městského úřadu Valašské Klobouky patří i místní oblasti Smolina, Lipina, Mirošov. 
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Město je přirozeným spádovým centrem jižního Valašska a tato poloha i síť potřebných 

úřadů, školských i předškolních zařízení, kulturních institucí, sportovišť, zdravotnických 

služeb, obchodů atd. mu dává reálnou šanci získat významné postavení v regionu. 

 

V současné době má toto město přes 5100 obyvatel a lze říci, že v posledních letech je počet 

obyvatel stabilní. Zvyšuje se však počet lidí v post produktivním věku.  

 

Proto, aby město zvýšilo svou atraktivitu a zároveň kvalitu života, se rozhodlo pro revitalizaci 

sídliště Palackého. Současný stav snižuje kvalitu života obyvatel ale i atraktivitu města. 

Taktéž snižuje potenciál využití podnikatelských aktivit v rámci turistického ruchu. 

 

• Popis projektu 

 

Projekt je zaměřen na revitalizaci fyzického území, které má podobu bytové zástavby. Sídliště 

Palackého, se nachází v severovýchodní části Valašských Klobouk. Jde o plochu, jež má 

velikost 23 400m2. V této bytové zástavbě je 118 bytových jednotek. Lokalita je na pozici 

mezi sídlištěm Luční a vlakovým nádražím, v bezprostřední blízkosti naučné stezky Hugolína 

Gavloviča – zaměřené na turistický ruch. Současný stav snižuje kvalitu života obyvatel          

a atraktivitu města.  

 

• Nulová varianta 

 

Nulovou variantou by pro město Valašské Klobouky znamenalo, pokračování stávajícího 

stavu. V současné době se stav veřejné infrastruktury v lokalitě Palackého nachází 

v havarijním stavu. Současně snižuje kvalitu života obyvatel a atraktivitu města. Chodníky 

v dané lokalitě nesplňují parametry bezbariérovosti, je zde také nedostatečný počet 

parkovacích míst a schází i parkovací místa pro osoby na vozíčku. Lokalita zvyšuje časovou 

náročnost pěšího tranzitu obyvatel ve směru k vlakovému nádraží. 
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• Investiční varianta 

 

Jedním z hlavních cílů projektu je zlepšení kvality užívání, provozu a možností rozvoje řešené 

lokality pro obyvatele dané lokality a ostatní návštěvníky, zlepšení dopravní přístupnosti 

k objektům základní občanské vybavenosti a vytvoření lepších podmínek pro bydlení novými 

venkovními úpravami veřejného prostranství.  

 

 

4.3 Popis projektu v jednotlivých fázích 

 

• Popis aktivit v přípravné fázi projektu 

 

V přípravné fázi projektu došlo ke zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení      

a dokumentace ke stavebnímu povolení. Bylo provedeno a zpracováno dotazníkové šetření. 

Rovněž byl sestaven projektový tým projektu. Připravují se podklady pro kompletaci 

projektové žádosti. 

 

• Popis aktivit v realizační fázi projektu 

 

V této fázi projektu bude připraveno výběrové řízení. Prostřednictvím výběrového řízení 

budou hledáni potencionální dodavatelé. Na tuto aktivitu naváže výběr dodavatele a zadání 

zakázky, poté proběhne samotná realizace. 

 

• Popis aktivit v provozní fázi projektu 

 

V provozní fázi projektu dojde ke zlepšení kvality užívání, provozu a možností rozvoje řešené 

lokality pro obyvatele dané lokality a ostatní návštěvníky, zlepšení dopravní přístupnosti 

k objektům základní občanské vybavenosti a vytvoření lepších podmínek pro bydlení novými 

venkovními úpravami veřejného prostranství. 
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4.4 Personální zajištění projektu 

 

Projektový tým projektu je složen ze tří členů. Manažerem projektu je Radek Bařinka. Pavlína 

Kolínková je na pozici asistenta manažera. Posledním členem, který doplňuje projektový tým, 

je Eva Vašícková, která je účetní projektu. 

 

4.5 Segmentace trhu a definování cílových skupin 

 

• Geografická segmentace 

 

Území dopadu tohoto projektu je město Valašské Klobouky. 

 

• Demografická segmentace 

 

Počet obyvatel v posledních letech ve městě Valašské Klobouky je stabilní jak ukazuje 

následující tabulka. 

 

Tab. 4.4 

 

Vývoj počtu obyvatel ve Městě Valašské Klobouky 

 

 2006 2007 2008 2009 

Počet obyvatel 5145 5139 5166 5171 

 

         vlastní zpracování 
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• Segmentace dle chování 

 

Z výsledků dotazníkové šetření vyplynulo, že projekt revitalizace této lokality je pro občany 

Valašských Klobouk přínosná. 

 

• 85 procent dotázaných obyvatel hodnotí rekonstrukci jako přínosnou, 

 

• 15 procent dotázaných obyvatel hodnotí rekonstrukci jako částečný přínos nebo spíše 

žádné zlepšení. 

 

 

• Cílová skupina 

 

Cílovou skupinou jsou obyvatelé města Valašské Klobouky, zejména obyvatelé, kteří 

v lokalitě ul. Palackého bydlí. Může jít také o obyvatele, kteří zde přechází k vlakovému 

nádraží. Do této skupiny mohou být zahrnutí i obyvatelé, jež nakupují v obchodě, který se 

nachází v této lokalitě. 

 

 

4.6 Odhad poptávky 

 

Pro ověření poptávky a potřeb cílové skupiny bylo provedeno dotazníkové šetření. Osloveno 

bylo celkem 62 respondentů. Cílem šetření bylo zjistit spokojenost obyvatel města 

Valašských Klobouk se stavem chodníků a dalšího veřejného prostranství v lokalitě 

Palackého. 

 

Závěr dotazníkového šetření 

 

1. Jak často využíváte veřejná prostranství v lokalitě ul. Palackého? 

Denně – Každý týden – několikrát měsíčně – méně často nebo vůbec 
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Graf 4.1 

   

 

 

      vlastní zpracování 

 

Z výsledků dotazníků vyplynulo, že 52% obyvatel navštěvuje lokalitu Palackého denně a 

necelá čtvrtina obyvatel navštěvuje lokalitu každý týden. 

 

2. Jak hodnotíte současný technický stav chodníků a parkovišť v lokalitě ul. Palackého? 

 

Vynikající – Velmi dobrou – Dostatečnou – Nevyhovující 

 

Graf č. 4.2 

 

 

 

      vlastní zpracování 
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Většina obyvatel či návštěvníků hodnotí současný stav lokality Palackého ze nedostatečnou 

respektive za nevyhovující. 

 

 

3. Je rekonstrukce chodníků, parkovišť, zeleně, dětských hřišť v lokalitě ul. Palackého 

z hlediska atraktivity města pro vás zlepšením? 

 

Ano, velmi přínosným – ano, přínosným, - ano, částečným – není zlepšení 

 

Graf č. 4.3 

 

 

      vlastní zpracování 

 

Třičtvrtina respondentů považuje revitalizaci lokality Palackého za přínosnou z hlediska 

atraktivity města. 
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4.7 Marketingový mix projektu 

 

 

• Produkt 

 

Výsledným produktem tohoto projektu bude zrevitalizovaná bytová zástavba a její okolí ve 

městě Valašské Klobouky. Projekt počítá s rekonstrukcí místní komunikace a úpravou pěší 

komunikace, dětských hřišť – mobiliáře, obnovou vegetačních prvků, zpevnění ploch a vznik 

parkovišť a chodníků na ul. Palackého. 

 

• Rekonstrukce místní komunikace 

 

Předmětem rekonstrukce místní komunikace v lokalitě Palackého je obnova obrusné vrstvy 

v celé délce řešeného úseku včetně zajištění povrchového odvodnění. Rekonstrukce 

komunikace je rozdělena do šesti úseků. 

 

• Pěší komunikace a zpevněné plochy 

 

Napříč sídlištěm povede přírodní mlátový chodník. Proběhne rekonstrukce a vytvoření 

nových chodníků z betonové dlažby a to zejména na dětských hřištích a pobytových 

prostorech. 

 

• Parkovací plochy P1 a P2 

 

Budou vybudována nová parkoviště. Parkoviště P1 je navrženo celkem pro 18 osobních aut, 

z toho dvě místa vyčleněna pro osoby s omezenou schopností. Parkoviště P2 je pro 5 

osobních aut. 
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Obr. 4.1 

 

     Dětská hřiště 

 

Dětská hřiště

Dětské hřištěMobiliář Herní prvky -
pobytové prostory

Travnaté hřiště Hřiště s fitprvky Hřiště pro spontánní hry

Lavičky

Opěrátka,
kovová opěrátka
a síťové lavičky

Odpadkové koše,
stojan na kola

Sestava pták Frieda

Tancující myšky

Houpačka pro
menší děti

Malý bagr

Pružinové houpadlo
koník

Kolotoč Karusel

Dvojitá houpačka

Počítadlo

Dřevěné molo

Dopadová plocha -
písek

Kovové oplocení

Pískoviště šuplík

Kladinka jezevčík

Houpadlo kačenka

Balanční kladinky

Dřevěné branky
Herkules se sítí

Kovový stojan na
síť pro hru volejbal

Bradla

Trojitá hrazda
s madly ve třech
různých výškách

Basketbalové koše

Skákací panáci

Body pro slalom na bruslích
nebo na kolech

      

         vlastní zpracování 

 

 

• Místo 

 

Sídliště Palackého se nachází v severovýchodní části Valašských Klobouk. Leží na rovinatém 

území a je ohraničena ul. Cyrilometodějskou (silnice I/57) a ul. Palackého. Součástí této 

lokality je i obchod. 
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• Propagace 

 

Propagace lokality Palackého bude zajištěna prostřednictvím těchto nástrojů: 

 

• webové stránky města Valašské Klobouky, 

• Valašskokloboucký zpravodaj, jenž vychází pravidelně každý měsíc, 

• informační tabule Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. 

 

 

4.8 Vazba na finanční a ekonomickou analýzu 

 

• Socioekonomické přínosy projektu 

 

Realizace tohoto projektu přispěje k zohlednění socioekonomického vývoje struktury 

obyvatelstva ve výhledu 10 let, dojde ke zvýšení potenciálu mobility obyvatel, snížení doby 

přístupu většiny obyvatel města k vlakovému nádraží. Projekt má příznivý dopad na 

zaměstnanost. Mezi další výhody patří vybudování několika dětských hřišť včetně obnovy 

vegetačních prvků. 

 

• Bezbariérové úpravy 

 

Díky vytvoření bezbariérových chodníků a parkovacích míst pro osoby s omezenou možností 

pohybu, se stane tato lokalita bezbariérově přístupná. 

 

• Indikátory výstupu 

 

Projekt počítá s rekonstrukcí a úpravou místní a pěší komunikace, dětských hřišť – mobiliáře, 

obnovou vegetačních prvků, zpevnění ploch a vznik parkovišť a chodníků na ul. Palackého. 

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality užívání, provozu a možností rozvoje řešené 

lokality pro obyvatele dané lokality a ostatní návštěvníky, zlepšení dopravní přístupnosti 

k objektům základní občanské vybavenosti a vytvoření lepších podmínek pro bydlení novými 

venkovními úpravami veřejného prostranství.  
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat operační programy uplatňované v České republice 

v období 2007 – 2013, a využití Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava 

v rámci prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu v oblasti podpory rozvoje měst. 

V mé práci jsem provedla popis všech operačních programů, z kterých je možno čerpat 

v České republice.  

 

Zlepšování kvality života obyvatel a zvyšování atraktivity měst je nedílnou součástí rozvoje 

regionu jako takového. Podpora dílčích oblastí by měla přispět k celkovému 

posílení vyspělosti regionu. 

 

Má dřívější praxe na Městském úřadu Valašské Klobouky mě přivedla k tématu 

spolupracovat s odborem investic na přípravě projektu revitalizace fyzického území a žádosti 

o dotaci. Na projektu Revitalizace sídliště Palackého jsem se aktivně podílela vypracováním 

návrhu marketingové analýzy a rozpočtu projektu.  

 

Potřebnost revitalizace vyplynula z nevyhovujícího stavu, ale i z podnětů občanů. Tento stav 

byl potvrzen i dotazníkovým šetřením. Respondenti považují předmětnou revitalizaci lokality 

Palackého za přínosnou. 

 

U tohoto záměru bylo provedeno místní šetření, kterého se zúčastnili obyvatelé sídliště 

Palackého, ale i veřejnost. Občané byli seznámeni s předmětem revitalizace lokality 

Palackého. V průběhu šetření nebyly vzneseny žádné závažné připomínky. 

   

Schválením dotace a následnou realizací projektu dojde ke zlepšení kvality užívání, provozu a 

možností rozvoje řešené lokality nejen pro obyvatele dané lokality, ale i pro ostatní 

návštěvníky, zlepšení dopravní přístupnosti k objektům základní občanské vybavenosti a 

vytvoření lepších podmínek pro bydlení s novými venkovními úpravami veřejného 

prostranství. 

 

Čerpání finanční prostředků z fondů Evropské unie je přínosem ke zvýšení životní úrovně 

regionů a jejich obyvatel.  
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Příloha č. 3 

 

ROZPOČET PROJEKTU 

Položka Název výdaje Výdaj 
celkem 

Z toho 
neinvestiční 

1 Publicita a marketing 
projektu 

20554  

2 Výběrová řízení – zadávací 
dokumentace, organizace 
výběr. řízení 

60000  

3 Rekonstrukce místní 
komunikace 

3 741 558  

3.1 Základní rozpočtové náklady 3 668 194  
3.2 Vedlejší rozpočtové náklady 73 364  
4 Zpevněné plochy a 

parkoviště ul. Palackého 
3 682 154  

4.1 Základní rozpočtové náklady 3 609 955  
4.2 Vedlejší rozpočtové náklady 72 199  
5 Parkovací plochy P1 a P2 1 137 156  
5.1 Základní rozpočtové náklady 1 114 859  
5.2 Vedlejší rozpočtové náklady 22 297  
6 Chodníky 868 966  
6.1 Základní rozpočtové náklady 851 928  
6.2 Vedlejší rozpočtové náklady 17 038  
7 Příprava území 589 244  
7.1 ZRP – práce, pomocný 

materiál 
526 111  

7.2 Vedlejší rozpočtové náklady 63 133  
8 Vegetační úpravy 1 431 942 1 431 942 
8.1 ZRP – práce, rostlinný a 

pomocný materiál 
1 245 167 1 245 167 

8.2 Vedlejší rozpočtové náklady 186 775 186 775 
9 Pěší komunikace a 

zpevněné plochy 
843 233  

9.1 ZPR – práce, materiál, 
pomocný materiál 

789 544  

9.2 Vedlejší rozpočtové náklady 53 689  
10 Mobiliář a dětská hřiště 2 025 193  
10.1 ZRP – práce, materiál, 

pomocný materiál 
1 896 248  

10.2 Vedlejší rozpočtové náklady 128 945  
 CELKEM 14400000  
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