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Č. Zm. Priorita Předmět změny Platné od

89 B 1.2 Stavební úpravy 
veřejného prostranství 
propojení ul. B. 
Němcové, ul. 
Sokolovská, ul. 
Slovenská

Doplněn projekt:

Doplněn projekt stavebních úprav 
křižovatky B. Němcové, Sokolovká, 
Slovenská

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

88 C 4.5 Relaxační 
zahrada

Doplněna informace:

Doplněna informace o průběžném 
plnění aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

87 C 4.5 Sokolov -
Revitalizace areálu 
Bohemia II. etapa

Doplněna informace:

Doplněna informace o splnění 
projektu v předchozích letech.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

86 C 3.1 Snížení tepelných 
ztrát - ubytovna Baník

Doplněna informace:

Doplněna informace o průběžném 
plnění aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

85 B 3.6 Protipovodňová 
ochrana na pravém 
břehu řeky Ohře

Doplněna informace:

Doplněna informace o splnění 
projektu v předchozích letech.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

84 B 3.4 Investiční 
příprava průmyslových 
ploch a objektů

Doplněna informace:

Doplněny aktuální informace 
k propagaci průmyslových zón.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

83 B 3.1 Dětská hřiště Doplněna informace:

Doplněna informace o průběžném 
plnění aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

82 B 3.1 Ozelenění 
Starého náměstí

Doplněna informace:

Doplněna informace o průběžném 
plnění aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

81 B 1.2.4 Rozvíjet 
bezbariérové město

Doplněna informace:

Doplněna informace o průběžném 
plnění aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

80 B 1.2 Komunikace 
Novina

Doplněna informace:

Doplněna informace o splnění 
projektu v předchozích letech.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014
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79 C 1.1 Systematizace 
sociální práce OSPOD 
Sokolov

Doplněn projekt:

Doplněn projekt Systematizace 
sociální práce OSPOD Sokolov

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

78 A 2.4 Systémová 
podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce 

Doplněn projekt:

Doplněn projekt Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

77 A 1.3 Katalog služeb 
městského úřadu 
Sokolov a Systém 
řízení rizik

Doplněn projekt:

Doplněn projekt Katalog služeb 
městského úřadu Sokolov a Systém 
řízení rizik

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

76 A 3.3 Integrovaný plán 
rozvoje města

Doplněna informace:

Doplněna informace o průběžném 
plnění aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

75 A 3.4 Monitoring 
naplňování 
strategických cílů města 

Doplněna informace:

Doplněna informace o průběžném 
plnění aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

74 A 3.1 Revize a inovace 
strategického řízení 
MěÚ

Doplněna informace:

Doplněna informace o splnění 
aktivity v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

73 A 2.2.3 Optimalizace 
webových stránek, 
jednotná správa, 
zvýšení rychlosti 
publikace

Doplněna informace:

Doplněna informace o aktuálním 
stavu aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

72 A 1.3 Rozvoj 
informačních a 
komunikačních 
technologií

Doplněna informace:

Doplněna informace o průběžném 
plnění aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

71 A 1.2.1 Vzdělávání v 
eGONcentru Města 
Sokolov Karlovarský 
kraj

Doplněna informace:

Doplněna informace o splnění 
aktivity v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

70 A 1.2.1 Vzdělávání 
zaměstnanců 
Městského úřadu 
Sokolov

Doplněna informace:

Doplněna informace o splnění 
aktivity v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

69 A 2.1.2 Spuštění 
nového systému 
jednotné evidence 
projektového řízení

Doplněna informace:

Doplněna informace o splnění 
aktivity v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

68 A 1.2.2 Vzdělávání 
zastupitelů

Doplněna informace:

Doplněna informace o splnění 
aktivity v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

67 B 2.1 Kanalizace a Přesunuto do zásobníku:
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vodovod v ul. Josefa 
Kajetána Tyla

Projekt Kanalizace a vodovod v ul. 
Josefa Kajetána Tyla přesunut do 
zásobníku.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

66 B 2.1 Kanalizace v ul. 
Chelčického

Přesunuto do zásobníku:

Projekt Kanalizace v ul. Chelčického
přesunut do zásobníku.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

65 C 4.5 Revitalizace 
umělé trávy u ZŠ, ul. 
Boženy Němcové

Doplněn projekt:

Doplněn projekt Revitalizace umělé 
trávy u ZŠ, ul. Boženy Němcové.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

64 C 4.5 Revitalizace 
fotbalového stadionu 
LAS

Doplněn projekt:

Doplněn projekt Revitalizace 
fotbalového stadionu LAS.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

63 C 4.5 Revitalizace 
trávníku na LAS

Doplněn projekt:

Doplněn projekt Revitalizace trávníku 
na LAS.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

62 C 4.1 Kulturní zařízení 
– vybudování 
jednotného systému 
EZS zapojeného na 
PCO městské policie

Doplněn projekt:

Doplněn projekt Kulturní zařízení –
vybudování jednotného systému EZS 
zapojeného na PCO městské policie.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

61 C 4.1 Restaurování 
památkově chráněných 
soch

Doplněn projekt:

Doplněn projekt Restaurování 
památkově chráněných soch.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

60 C 3.1 ZŠ a MŠ –
vybudování jednotného 
systému EZS 
zapojeného na PCO 
městské policie

Doplněn projekt:

Doplněn projekt ZŠ a MŠ –
vybudování jednotného systému EZS 
zapojeného na PCO městské policie.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

59 C 3.1 Revitalizace 
městských sportovišť

Doplněn projekt:

Doplněn projekt Revitalizace 
městských sportovišť

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

58 C 3.1 Mateřské školy –
úpravy pro zajištění
provozu s dětmi od 2 let

Doplněn projekt:

Doplněn projekt Mateřské školy –
úpravy pro zajištění provozu s dětmi 
od 2 let

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

57 C 3.1 Mateřská škola, 
ul. Pionýrů – úprava 
nové třídy se zázemím 
a přístavba zádveří

Doplněn projekt:

Doplněn projekt Mateřská škola, ul. 
Pionýrů – úprava nové třídy se 
zázemím a přístavba zádveří.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

56 C 3.1 Mateřská škola,
ul. Pionýrů – zateplení 
stropu

Doplněna informace:

Doplněna informace o splnění 
projektu v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

55 B 2.2 Hřbitov - Doplněna informace:
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kolumbária Doplněna informace o splnění 
aktivity v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

54 B 2.1.1 Hrušková -
hlavní vodovodní a 
kanalizační řád

Doplněna informace:

Aktualizován harmonogram plnění 
projektu.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

53 B 2.1.1 
Vodohospodářská 
infrastruktura

Doplněna informace:

Doplněna informace o průběžném 
plnění aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

52 B 1.2.2 Realizace 
výstupů centrálního 
generelu dopravy

Doplněna informace:

Doplněna informace o průběžném 
plnění aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

51 B 1.2 Rekonstrukce 
mostů a lávky přes 
Lobezský potok a 
Rekonstrukce mostu 
přes řeku Ohři – ul. 
Jednoty Sokolov

Doplněny projekty:

Doplněny projekty Rekonstrukce 
mostů a lávky přes Lobezský potok a 
Rekonstrukce mostu přes řeku Ohři –
ul. Jednoty Sokolov

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

50 B 1.2 Oprava 
komunikace Vítězná

Doplněna informace:

Doplněna informace o průběžném 
plnění aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

49 B 1.2 Stavební úpravy 
přechodů pro chodce –
křižovatka ul. 
Jeronýmova a Boženy 
Němcové

Doplněna informace:

Aktualizován harmonogram plnění 
projektu.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

48 B 1.2.1 Tvorba 
dlouhodobého plánu při 
opravách komunikací

Doplněna informace:

Doplněna informace o průběžném 
plnění aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

47 C 5.4 Zpracování 
koncepce rozvoje 
cestovního ruchu v 
Sokolově a na 
Sokolovsku

Sloučení aktivit:

Vzhledem k provázanosti obou 
aktivity C 5.4 „Zpracování koncepce 
rozvoje cestovního ruchu v Sokolově 
a na Sokolovsku“ a aktivity C 5.4 
„Revidovat a následně realizovat 
závěry studie cestovního ruchu“ byly 
obě aktivity sloučeny do jedné.

Aktualizace AP pro 
účely jeho předložení 
k projednání ZM dne 
26.6.2014.

46 C 5.1 Účast na 
výstavách a veletrzích

Doplněna informace:

Doplněna informace o plnění aktivity 
v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

45 C 4.3 Spolupráce škol s 
Muzeem KK

Doplněna informace:

Doplněna informace o průběžném 
plnění aktivity.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

44 C 3.4 Podporovat Doplněna informace:



- 6 -

snahu o vybudování 
pobočky veřejné vysoké 
školy

Doplněna informace o plnění aktivity 
v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

43 C 3.3 Dětské 
zastupitelstvo

Doplněna informace:

Doplněna informace o plnění aktivity 
v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

42 C 3.3 Základní školství 
a stravování

Doplněna informace:

Doplněna informace o plnění aktivity 
v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

41 C 3.3 Vyhodnotit 
optimalizaci ZŠ a 
podpořit procesy 
integrace učitelů i žáků

Doplněna informace:

Doplněna informace o naplnění 
aktivity v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

40 A 2.4 Přeshraniční 
spolupráce 
s partnerskými městy

Doplněna informace:

Doplněna informace o nákladech 
aktivity v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

39 A 2.4 Rozvoj spol. v 
rámci Sokolovska, 
mikroreg., kraje včetně 
rozvoje přeshr. spol.

Doplněna informace:

Doplněna informace o naplnění 
aktivity v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

38 A 1.3 Revitalizace 
budovy městského 
úřadu -  III. Etapa

Doplněna informace:

Informace o rozšíření a úpravě 
finančního a časového 
harmonogramu projektu. 

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

37 C 1.2 Komunitní 
centrum sociálních 
služeb Sokolov

Doplněna informace:

Doplněna informace o nenaplnění 
projektového záměru v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

36 C 1.1 Podpora terénní 
práce

Doplněna informace:

Doplněna informace o naplnění 
projektu v roce 2013.

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

35 C 1.1 Tvorba 
Strategického plánu pro 
oblast sociálních služeb

Doplněna informace:

Schválení plánu rozvoje sociálních 
služeb města Sokolova na období 
2014 -2018

Strategický plán 
schválen usnesením RM 
č. 364/12/14R/2014

34 D 3.1 Společná 
propagace regionu

Doplněna informace:

Upřesněn popis zapojení SOKS do 
aktivity

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

33 D 1.1 Zvýšit podporu 
malého a středního 
podnikání žen

Doplněna informace:

Upřesněn popis zapojení města do 
projektu

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

32 C 4.6 Podpora Doplněna informace:
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volnočasových aktivit -
dotace města

Doplnění informací ke Grantovému 
systému města a k aktivitám OŠK

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

31 A 1.2.1 Zvyšování 
kvalifikace 
zaměstnanců MěÚ 
Sokolov

Doplněna informace:

Doplnění informací k průběhu 
vzdělávání

Aktualizace AP 
nositelem aktivity 
k 1.4.2014

30 D 1.1 Podpora malého 
a středního podnikání

Doplněna aktivita:

Partnerství v plánovaném projektu 
OHK Cheb - Podpora rovných 
příležitostí mužů a žen na trhu práce 
a slaďování rodinného a pracovního 
života

Rozhodnutí vedení 
08.06.2012

29 A 1.2.1 - Zvyšování 
kvalifikace 
zaměstnanců MěÚ 
Sokolov

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER O1 -
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 
MěÚ Sokolov

Porada VO dne 30. 11. 
2012

28 A 1.3 - Rozvoj 
informačních a 
komunikačních 
technologií

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER O5 - Rozvoj 
informačních a komunikačních 
technologií 

Porada VO dne 30. 11. 
2012

27 B 1.2.1. - Tvorba 
dlouhodobého plánu při 
opravách komunikací

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER D2 - Tvorba 
dlouhodobého plánu při opravách 
komunikací

Porada VO dne 30. 11. 
2012

26 B 1.2. - Stavební 
úpravy přechodů pro 
chodce – křižovatka ul. 
Jeronýmova a Boženy 
Němcové

Doplněna aktivita:

B. 1.2. - Stavební úpravy přechodů 
pro chodce – křižovatka ul. 
Jeronýmova a Boženy Němcové

Porada VO dne 30. 11. 
2012

25 B 1.2. - Oprava 
komunikace Vítězná

Doplněn projekt:

B. 1.2. - Oprava komunikace Vítězná Porada VO dne 30. 11. 
2012

24 B 1.2.2. - Realizace 
výstupů centrálního 
generelu dopravy

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER D1 – Příprava 
generelu dopravy v klidu a možnosti 
realizace

Porada VO dne 30. 11. 
2012

23 B. 2.1.1. -
Vodohospodářská 
infrastruktura

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER Ž1 –
Zlepšování stavu životního prostředí

Porada VO dne 30. 11. 
2012

22 B. 2.2. - Hřbitov -
kolumbária

Doplněn projekt:

B. 2.2. - Hřbitov - kolumbária Porada VO dne 30. 11. 
2012

21 B 3.1. - Dětské hřiště Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER Ž1 –
Zlepšování stavu životního prostředí 
- zeleň, ČOV

Porada VO dne 30. 11. 
2012

19 B 3.3. - Plán 
odpadového 
hospodářství

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER P2 –
Odpadové hospodářství

Porada VO dne 30. 11. 
2012

18 B 3.4 - Investiční Doplněna aktivita:
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příprava průmyslových 
ploch a objektů

Přenos aktivit z PSER P1 -
Investiční příprava průmyslových 
ploch a objektů

Porada VO dne 30. 11. 
2013

17 C 1.1 Tvorba 
strategického plánu pro 
oblast sociálních služeb 
na období 2014 - 2018

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER Z1- Plán 
rozvoje sociálních služeb města 
Sokolov - body č. 6 a č. 7

Porada VO dne 30. 11. 
2012

16 C 1.1 - Fond sociální 
podpory

Doplněna aktivita:

Doplněna aktivita C 1.1 - Fond 
sociální podpory

Porada VO dne 30. 11. 
2012

15 C 2.1. - Investiční 
příprava ploch určených 
pro bytovou výstavbu a 
drobné podnikání

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER B2 - Investiční 
příprava ploch určených pro bytovou 
výstavbu a drobné podnikání

Porada VO dne 30. 11. 
2012

14 C 2.1. - Systém 
finanční podpory 
výstavby bytů a údržby 
bytového fondu

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER B1 - Bytová 
politika města

Porada VO dne 30. 11. 
2012

13 C 2.1. - Rekonstrukce 
vnitrobloků a 
sportovních ploch

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER S2 - Vytvoření 
plánu dalších oprav vnitrobloků a 
sportovních ploch

Porada VO dne 30. 11. 
2012

12 C 3.1. - Mateřská 
škola,ul. Pionýrů –
zateplení stropu

Doplněna aktivita:

C. 3.1. - Mateřská škola,ul. Pionýrů –
zateplení stropu 

Porada VO dne 30. 11. 
2012

11 C. 3.1. - ZŠ, ul. 
Rokycanova -
vybudování sprch a 
soc. zařízení u 
tělocvičny

Doplněna aktivita:

C. 3.1. - ZŠ, ul. Rokycanova -
vybudování sprch a soc. zařízení u 
tělocvičny

Porada VO dne 30. 11. 
2012

10 C 3.3 - Základní 
školství a stravování

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER K1- Základní 
školství a školní stravování v 
Sokolově

Porada VO dne 30. 11. 
2012

9 C 4.1 - Zlepšování 
funkce kulturních 
zařízení v majetku 
města

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER K3 -
Zlepšování funkce kulturních zařízení 
v majetku města

Porada VO dne 30. 11. 
2012

8 C 4.1. - Pokračování 
rekonstrukce budovy 
MDK

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER K4 –
Pokračování rekonstrukce budovy 
MDK

Porada VO dne 30. 11. 
2012

7 C 4.5. - Rozvoj 
sportovního areálu 
Baník

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER S1 – Rozvoj 
sportovního areálu Baník

Porada VO dne 30. 11. 
2012

6 C 4.5. - Další rozvoj 
uceleného městského 
systému cyklostezek 

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER S3 – Další 
rozvoj uceleného městského 
systému cyklostezek 

Porada VO dne 30. 11. 
2012

5 C 4.5. - Areál Baník - Doplněna aktivita:
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zabezpečovací zařízení 
budov ve správě SSZ

C. 4.5. - Areál Baník - zabezpečovací 
zařízení budov ve správě SSZ

Porada VO dne 30. 11. 
2012

4 C 4.5. - Městské 
koupaliště

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER S1 – Rozvoj 
sportovního areálu Baník

Porada VO dne 30. 11. 
2012

3 C 4.5. - Areál sportu a 
zdraví

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER S1 – Rozvoj 
sportovního areálu Baník

Porada VO dne 30. 11. 
2012

2 C 4.6. - Podpora 
volnočasových aktivit -
dotace města

Doplněna nová priorita v oblasti C4 + Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER O2 - Podpora 
volnočasových aktivit - dotace města

Porada VO dne 30. 11. 
2012

1 C 5.4. - Rozvoj a 
dostavba dalších 
objektů pro rozvoj 
cestovního ruchu

Doplněna aktivita:

Přenos aktivit z PSER K5 - Rozvoj a 
dostavba dalších objektů pro rozvoj 
cestovního ruchu (Taroko,Pivovar 
klášter, vodácké tábořiště)

Porada VO dne 30. 11. 
2013
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Akční plán

Akční plán je nástroj operativní povahy, sloužící k jednoznačnému vytýčení projektů, které
se s vysokou mírou pravděpodobnosti budou realizovat. Projekty by měly vycházet ze schváleného 
Strategického plánu rozvoje města a měly by mít jednoznačně definovaného nositele a další náležitosti 
nutné pro efektivní řízení města.

Pro postupnou realizaci Strategického plánu budou vypracovávány akční plány. První akční plán 
je vypracován pro léta 2012 - 2013, další akční plány budou aktualizovány vždy s jednoletým 
posunem.

Proces přípravy a realizace aktivit 

Příprava a realizace projektů v rámci Strategického plánu bude probíhat v následujících fázích: 

1. Návrh projektu
2. Posouzení návrhu projektu
3. Výběr projektů do akčního plánu 
4. Realizace projektu
5. Monitoring projektu

ad 1. Návrh projektu (zpracování projektového záměru)

Návrhy/koncepty projektů, které budou naplňovat cíle Strategického plánu, budou průběžně vznikat 
zejména v rámci činnosti města (zastupitelstva a rady města, komisí, vedení a odborů MěÚ, aj.), dále 
v rámci komunitních aktivit (např. komunitní plán sociálních služeb), jako reakce na nabízené dotační 
tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby. Návrhy projektů bude shromažďovat projektová kancelář 
při odboru rozvoje města (dále jen PK). 

Návrhy projektů budou vypracovány ve struktuře položek akčního plánu:
 Název aktivity (projektu)
 Nositel projektu + odpovědný odbor
 Předpokládaný termín realizace
 Předpokládané finanční náklady 
 Předpokládané zdroje financování
 Stručný popis aktivity (projektu)

Všechny navržené projekty musí přispívat k stanoveným cílům Strategického plánu, zejména 
k naplnění globálního cíle, specifických cílů a priorit. Zároveň musí i obsahově spadat alespoň 
do jednoho opatření.

Projektová kancelář bude prostřednictvím nově zavedeného centrálního systému projektového řízení 
shromažďovat aktuální podklady pro účely každoroční aktualizace akčního plánu.

V tomto systému jsou evidovány veškeré projektové záměry, které vzešly z návrhu níže popsaných 
orgánů města:

 zastupitelé města,
 rada města,
 odbory MěÚ, 
 komise města.

Ostatní organizace budou vyzvány v dostatečném předstihu před přípravou rozpočtu města k podávání 
návrhu projektů do akčního plánu na další rok, popřípadě k aktualizaci již stanovených projektů 
v zásobníku projektů. 
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Osloveny budou zejména tyto organizace:

 příspěvkové organizace města,
 společnosti s obchodním podílem města,
 neziskové a jiné partnerské organizace. 

Projektová kancelář roztřídí zásobník všech předložených projektů dle příslušných priorit a opatření 
Strategického plánu rozvoje města.

Do zásobníku projektů jsou vloženy také projekty, které z různých důvodů nebyly realizovány 
v minulých letech a projekty, jejichž realizace je víceletá a pokračuje. I u těchto projektů je potřeba 
revidovat, jakým způsobem přispívají k plnění cílů Strategického plánu. Naopak již zrealizované 
projekty jsou ze zásobníku projektů vyjmuty.

ad 2. Posouzení návrhu projektu

Prvotní formální posouzení návrhů projektů provede projektová kancelář, pro případná doplnění 
kontaktuje nositele projektu. 

Navržené projekty do akčního plánu jsou poté předloženy k posouzení vedení města, které projedná 
jednotlivé projekty. Je-li potřeba, vyžádá si případné doplnění informací (od příslušných odborů MěÚ, 
komisí rady města apod.).

Na základě předchozího posouzení navrhovaných projektů akčního plánu vedením města provede 
projektová kancelář případné úpravy vyváženosti souboru projektů v jednotlivých problémových 
oblastech, prioritách a opatřeních. Následně předloží projektová kancelář upravený návrh akčního 
plánu k vyjádření příslušným komisím rady města.  

ad 3. Výběr projektů do akčního plánu

Za výběr projektů a sestavení návrhu akčního plánu zodpovídá vedení města. Po posouzení a výběru 
jednotlivých projektů vedením města, zajistí projektová kancelář předání návrhu akčního plánu, včetně 
vyjádření příslušných komisí rady města, ke schválení radě města. 

Klíčovými kritérii při posuzování, zda bude projekt zařazen do akčního plánu a vybrán k realizaci 
v následujících letech, jsou: 

 dostupnost zdrojů financování,  
 časová priorita,
 nositel projektu.

Nejvýznamnějším kritériem zařazení projektu do akčního plánu je zajištění vlastních finančních 
prostředků a zejména dostupnost spolufinancování z finančních zdrojů mimo rozpočet města.  

Projekty z akčního plánu jsou poté předloženy odpovědným subjektům pro přípravu rozpočtu na další 
rok, kteří je do návrhu rozpočtu zapracují.

Poté, co zastupitelstvo města schválí rozpočet města na další rok, provede projektová kancelář revizi 
zajištění zdrojů financování jednotlivých projektů. O výsledku informuje vedení města. Pokud některý 
projekt není zařazen do rozpočtu města, je z akčního plánu na příští rok vyškrtnut. 

Vyškrtnuté projekty jsou zařazeny do zásobníku. Pokud se v průběhu roku naleznou disponibilní zdroje 
(úspory, dotační titul kraje, státu, EU) je projekt realizován, pokud tomu tak není, vstupuje projekt 
do tvorby akčního plánu na další rok. 

ad 4.  Realizace projektu

Projekt realizuje nositel projektu v návaznosti na schválený návrh projektu v akčním plánu.
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ad 5. Monitoring projektu

Data o realizaci projektu zadává nositel projektu průběžně do centrálního systému projektového řízení. 

Data vložená do jednotné evidence jsou dále projektovou kanceláří využívána pro účely informování 
vedení města o naplňování celého strategického plánu, a to v pravidelném intervalu minimálně každé 
čtvrtletí.

Monitoring realizace projektů a celého strategického plánu jsou podkladem k hodnotícímu procesu 
a základním impulsem pro případnou aktualizaci tohoto dokumentu. 

Financování aktivit

Protože úspěšná realizace velké části rozvojových projektů z akčních plánů bude vyžadovat finanční 
prostředky, které pro ně musí být získány a alokovány (nejčastěji se jedná o vyčlenění prostředků 
z rozpočtu města), bude výčet projektů v akčním plánu korespondovat s návrhem rozpočtu města 
(a dalších zapojených subjektů/spolupracujících organizací) v příslušném roce.

Vlastní realizace strategického plánu

Činnost řídící pracovní skupiny v rámci strategického plánu

Pro účely tvorby a zpracování Strategického plánu byla zřízena tzv. Řídící pracovní skupina, která 
bude ve své činnosti pokračovat a zajišťovat funkci tzv. „Komise strategického plánu“. Zastoupení 
členů Řídící pracovní skupiny koresponduje se složením členů vedení města a navíc je zde také 
zastoupen odbor rozvoje města (projektová kancelář) prostřednictvím vedoucí odboru. 

Řídící pracovní skupina by se měla scházet alespoň dvakrát ročně. 
Jejími hlavními úkoly jsou:

 sledování a hodnocení realizace rozvojových aktivit, 
 předkládání souhrnné roční zprávy o realizaci strategického plánu zastupitelstvu města.

Podklady pro jednání Řídící pracovní skupiny připravuje projektová kancelář. 

Aktualizace strategického plánu

Strategický plán je živým dokumentem, který by měl být v tří až čtyřletých intervalech aktualizován. 

Při zásadnějších změnách ve státní hospodářské politice nebo v Municipální politice, zásadních 
změnách v zákonech, změnách v podnikatelské sféře, při příchodu významného investora do města, 
při významných výstupech a podnětech vzešlých z komunitního plánování apod. by mělo být 
reagováno na vzniklou situaci mimořádnou aktualizací Strategického plánu i mimo stanovené intervaly 
jeho průběžné aktualizace. 

Doporučení pro aktualizaci strategického plánu bude předkládat Řídící pracovní skupina (která určí 
jakému rozhodovacímu orgánu budou změny předloženy ke schválení) a zapracování změn zajistí 
projektová kancelář.

Časový harmonogram každoročního zpracování akčního plánu bude ošetřen prostřednictvím zavedení 
nové interní směrnice na MěÚ.

Poslední aktualizace akčního plánu proběhla k 01.04.2014. Dle obdržených informací od osob 

zodpovědných za jednotlivé aktivity a projekty byly doplněny informace o plnění plánovaných akcí 

v roce 2013. Všechny nové údaje jsou pro přehlednost označeny červeným písmem a zároveň jsou 

zaznamenány v seznamu provedených změn v úvodu tohoto dokumentu.
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Priority a opatření

Řízení a správa města

Priorita A1 Zlepšení a zefektivnění organizace

A1.Zlepšení a zefektivnění organizace
1.1. Rozšiřování procesního řízení a snížení administrativní zátěže (vizualizace, měření 

výstupů, zefektivnění výstupů – optimalizace procesů)
1.2. Efektivní a účinné vzdělávání 

1.2.1. Vzdělávání zaměstnanců MěÚ (využití moderních metod vzdělávání). Zvyšování 
dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií. U vedoucích 
pracovníků především v managerských a komunikačních dovednostech 

1.2.2. Vzdělávání zastupitelů
1.3. Rozvoj úřadu v oblasti informačních a komunikačních technologií

Vazba na prioritu A. 1.2.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců MěÚ Sokolov

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(SOKS)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ

Stručný popis aktivity
(projektu)

Prohlubování kvalifikace úředníků MěÚ Sokolov ve formě:
 Vstupní vzdělávání.
 Průběžné vzdělávání.
 Příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti.
 Vzdělávání vedoucích úředníků.
 Prohlubování kvalifikace podle § 230 zákoníku práce.
Vzdělávání probíhá průběžně každý rok, finanční prostředky jsou 
vyčleněny v rozpočtu města na kapitole SOKS,  jednotlivá školení jsou 
zaznamenávána do plánu vzdělávání každého zaměstnance, jehož 
vyhodnocení je tříleté, nejbližší termín vyhodnocení je 3/2016.

Vazba na prioritu A. 1.2.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Sokolov

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor informatiky)

Předpokládané
finanční náklady

4 603 307 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Září 2011 - Prosinec 2013 - Splněno

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace OP LZZ
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Stručný popis aktivity
(projektu)

Vzdělávání zaměstnanců MěÚ v oblastech: Právo a legislativa, 
Vzdělávání vedoucích pracovníků úřadu, Prevence korupčního jednání, 
Komunikační a prezentační dovednosti, Řízení lidských zdrojů, Projektové 
a procesní řízení, Strategické plánování a řízení, Finanční plánování a 
řízení.

Vazba na prioritu A. 1.2.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Vzdělávání v eGONcentru Města Sokolov Karlovarský kraj 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor informatiky)

Předpokládané
finanční náklady

1 793 054 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Leden 2010 - Duben 2013 - Splněno

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace OP LZZ

Stručný popis aktivity
(projektu)

Cílem je vytvoření koncepce činnosti eGONcentra v jedné z jeho 
základních funkcionalit, kterou je vzdělávání úředníků v používání 
eGovernmentu. Kurzy pokrývají celé spektrum funkcionalit 
eGovernmentu, od CzechPointů až po Datové schránky a konverzi 
dokumentů.

Vazba na prioritu A. 1.2.2. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Vzdělávání zastupitelů

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

72 960 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2013

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace OP LZZ - Splněno

Stručný popis aktivity
(projekt

Vzdělávání zastupitelů a vybraných zaměstnanců MěÚ, včetně vedení 
města v oblasti strategického řízení a plánování a s tím spojených 
manažerských dovednostech. Aktivita je financována a realizována 
v rámci projektu Systematizace strategického řízení a plánování s 
důrazem na následnou implementaci projektových opatření.

Vazba na prioritu A. 1.3. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Revitalizace budovy městského úřadu -  III. Etapa 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

11 060 000 Kč 

Předpokládaný
termín realizace

Podle finančních možností města

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ
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Stručný popis aktivity
(projektu)

Rekonstrukce rozvodů elektřiny a interiérů budovy MěÚ. Projekt bude 
realizován bez dotace pouze na náklady MěÚ. 
Pozastaveno z důvodu nedostatku prostředků města. Schází revitalizovat 
kanceláře a chodby ve 2.,4.,5.,6. a 7.poschodí, garáže, archivy a dokončit 
suterén (Městskou policii). Bylo zažádáno o dotaci na vybudování Archivu 
a stavebních úprav MěÚ z ROP Severozápad. Žádost o dotaci nebyla 
schválena.

Vazba na prioritu A. 1.3. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(OI)

Předpokládané
finanční náklady

Financování řešeno samostatně, dle jednotlivých aktivit.

Předpokládaný
termín realizace 

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ

Stručný popis aktivity
(projektu)

Hlavní cíle:
 Podpořit konvergenci informačních technologií, komunikačních 

technologií a informačního obsahu (informačních služeb)
 Podpořit elektronickou komunikaci s veřejností

Dílčí cíle:
 Procesní analýza za účelem zavedení procesního řízení. Částečně 

řešeno projektem č. 89 dotovaný OP LZZ, kdy vznikne Katalog služeb a 
Systém řízení rizik.

 Rozšíření modelu procesního řízení i na organizace zřizované městem. 
Byla zahájena na úrovni. „Vstupní analýza nového nastavení struktury 
vnitřní IT podpory a rozvoje IS“ zpracoval CotrisConslting a dále 
rozpracována formou Informační strategii města Sokolova na období 
2014-2018.

 Rozvíjet technologické centrum a IS města včetně zajištění správy a 
podpory. Etapa č. 2 rozvoje TC řešena na základě výzvy č. 22 –
zpracována studie proveditelnosti.

 Rozvíjet IS města na základě zavedené jednotné aplikační platformy –
realizováno průběžně.

 Usilovat o co nejširší uplatnění eGovernmentu v celé spádové oblasti 
ORP. 

 Spolupráce na obdobných projektech v rámci kraje (KÚ, obce, firmy).
 Spolupráce na projektech podpory vzdělanosti v oblasti ICT.
 Pokračovat v získávání grantů z prostředků EU i v následujícím období. 

Plánováno podání žádosti do výzvy č. 22.

Vazba na prioritu A. 1.3. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Stabilizace, rozvoj a používání geoinformací a služeb v oblasti GIS na 
centrální úrovni

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor informatiky)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schválené Koncepce rozvoje geografického informačního systému na 
městě Sokolov

Předpokládaný
termín realizace 

2013-2015
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Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Uvést celý systém do reálného používání odvětvovými odbory a 
širokou veřejností.

 Zřízení mapového portálu na stránkách města, prezentace GISu.

 Sjednocení registrů a jejich propojení s geografickými informacemi.

Realizace probíhá podle plánu.

Vazba na prioritu A. 1.3. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Katalog služeb městského úřadu Sokolov a Systém řízení rizik

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku, Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

3 472 174,- Kč

Předpokládaný
termín realizace

2013 - 2015

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ + dotace OP LZZ

Stručný popis aktivity
(projektu)

Hlavním záměrem projektu je provést nastavení Systému řízení rizik, 
kompetencí a činností na MěÚ Sokolov. Cílem bude prostřednictvím dvou 
klíčových aktivit projektu zajistit zpracování Katalogu služeb a 
implementaci Systému řízení rizik.

Priorita A2 Rozvoj komunikace a spolupráce

A2.Rozvoj komunikace a spolupráce
2.1. Rozvoj komunikace a spolupráce mezi odbory

2.1.1. Implementace komunikační platformy (odbory)
2.1.2. Využití projektového řízení, projektová kancelář, vytváření týmů napříč odbory

2.2. Komunikace s veřejností
2.2.1. Marketingové strategie pro komunikaci s veřejností
2.2.2. Zajištění kvalitní informovanosti občanů a jejich aktivní podílení se na rozvoji 

města (veřejná správa)
2.2.3. Optimalizace řešení webových stránek, jednotná správa, zvýšení rychlosti 

publikace
2.3. Komunikace s podnikatelským sektorem (řešeno v rámci oblasti D – Rozvoj podnikání -

Program Komise pro rozvoj podnikání)
2.4. Rozvoj spolupráce v rámci Sokolovska, mikroregionu, kraje včetně rozvoje přeshraniční 

spolupráce.

Vazba na prioritu A. 2.1.2. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Spuštění nového systému jednotné evidence projektového řízení

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

984 960 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Leden 2011 – Červen 2013 - Splněno

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace OPLZZ
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Stručný popis aktivity
(projektu)

Spuštěn pilotní provoz centrální evidence investičních a neinvestičních 
projektů. Bude napojeno na nově zavedený ekonomický systém MěÚ. 
Probíhá v rámci projektu Systematizace strategického řízení a plánování s 
důrazem na následnou implementaci projektových opatření.
V současné době se zpracovává vnitřní směrnice ošetřující potupy 
v projektovém řízení a zapojení zodpovědných osob do toho procesu.

Vazba na prioritu A. 2.2.3. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Optimalizace řešení nových webových stránek, jednotná správa, zvýšení 
rychlosti publikace

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor informatiky)

Předpokládané
finanční náklady

350 000 Kč - nečerpáno

Předpokládaný
termín realizace

2013

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

Aktivita bude zaměřena na:
 systematické budování hodnotného obsahu,
 zajištění bezproblémové přístupnosti obsahu,
 strukturování a řízení obsahu podle zásad informační architektury,
 důsledné dodržování webových standardů,
 aktivní zapojení do internetových komunit,
 kontextové provazování obsahu se souvisejícími weby.

Pro realizaci aktivity se čeká na vhodnou  dotační výzvu.

Vazba na prioritu A. 2.4. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Rozvoj spolupráce v rámci Sokolovska, mikroregionu, kraje včetně rozvoje 
přeshraniční spolupráce

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(OŠK, Komise vnějších vztahů a cestovního ruchu, MDK, Sokolovské
infocentrum)

Předpokládané
finanční náklady

Aktivita bez nákladů

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Aktivita probíhá v rámci pracovní náplně příslušných kompetentních 
zaměstnanců MěÚ a členů vedení města.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Navázání spolupráce města Sokolova s ostatními městy v rámci regionu. 
Přeshraniční spolupráce s něm. partn. městy probíhá dle plánů komise 
vnějších vztahů a cest. ruchu. V současnosti snaha o zefektivnění spol. 
akce. V loňském roce navázána spolupráce se saským městem Oelsnitz –
partner projektu v oblasti Euregio Egrensis. Získaná dotace pro MDK na 
akci Hornická pouť ve výši 13.220,- Euro.

Vazba na prioritu A. 2.4. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Přeshraniční spolupráce s partnerskými městy

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor školství a kultury)

Předpokládané
finanční náklady

109 376 Kč za OŠK (další prostředky byly  čerpány i ze SOKS)

Předpokládaný
termín realizace

2013
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Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ

Stručný popis aktivity
(projektu)

Společné aktivity s partnerskými městy Saalfeld, Schwandorf a další 
města (Běh přátelství, fotbalová utkání apod.)

Vazba na prioritu A. 2.4. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

2 300 000 Kč 

Předpokládaný
termín realizace

2013 - 2015

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města + dotace z OP LZZ prostřednictvím SMO

Stručný popis aktivity
(projektu)

Cílem je vytvořit podmínky pro rozvoj dobrovolné spolupráce obcí, a to 
především v oblastech samostatné působnosti obcí (předškolní výchova a 
základní školství, sociální služby nebo odpadové hospodářství). 
Nositelem projektu je Svaz měst a obcí ČR (SMO), který koordinuje 
činnost realizačního týmu směřující ke zpracování společné strategie obcí 
při řešení výše uvedených oblastí. Město je partnerem projektu 
s finančním podílem, kdy většina nákladů bude ale hrazena z dotace.

Priorita A3 Strategické řízení a prostorové plánování

A3.Strategické řízení a prostorové plánování
3.1. Revize a inovace strategického řízení MěÚ
3.2. Zavedení prostorového plánování (procesní model)
3.3. Integrovaný plán rozvoje města (zásobník rozvojových projektů)
3.4. Monitoring naplňování strategických cílů města Sokolov a vyhodnocování zpětné vazby

Vazba na prioritu A. 3.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Revize a inovace strategického řízení MěÚ

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

250 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Březen 2011 - Květen 2013 - Splněno

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace OP LZZ

Stručný popis aktivity
(projektu)

Zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje města Sokolov, 
Komunikační platforma a procesní model strategického řízení. Bude 
vytvořena vnitřní směrnice pro monitoring systému strategického řízení. 
Poté bude probíhat evaluace nově zaváděného systému strategického 
řízení. Aktivita je financována v rámci projektu Systematizace 
strategického řízení a plánování s důrazem na následnou implementaci 
projektových opatření.
Zpracovány všechny výše uvedené dokumenty. Probíhá pravidelná 
aktualizace Akčního plánu. V současnosti je zpracovávána vnitřní 
směrnice strategického řízení.
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Vazba na prioritu A. 3.3. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Integrovaný plán rozvoje města 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

150 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Říjen 2011 - Květen 2013

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace OP LZZ

Stručný popis aktivity
(projektu)

IPRM bude zpracován jako zásobník rozvojových projektů (buď tematicky,
nebo zónově zaměřených projektů) v přímé návaznosti na předpokládané 
zdroje financování. Tato aktivita bude řešena v rámci projektu 
Systematizace strategického řízení a plánování s důrazem na následnou 
implementaci projektových opatření.
IPRM byl zpracován. Po vyhlášení vhodné dotační výzvy v novém 
programovém období 2014 - 2020 bude předložen příslušnému 
poskytovateli ke schválení - aby mohl být využíván jako finanční nástroj 
pro čerpání dotací.

Vazba na prioritu A. 3.4. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Monitoring naplňování strategických cílů města Sokolov a vyhodnocování 
zpětné vazby

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

Bez nákladů

Předpokládaný
termín realizace

Každé pololetí

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace OP LZZ

Stručný popis aktivity
(projektu)

Tato aktivita bude zajištěna projektovou kanceláří na ORM. Zaměstnanci 
projektové kanceláře budou v rámci své pracovní náplně v pravidelných 
intervalech a také na vyžádání informovat příslušné rozhodovací orgány 
města o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města. Projektová 
kancelář vznikla v rámci projektu Systematizace strategického řízení a 
plánování s důrazem na následnou implementaci projektových opatření.
Probíhá průběžně. Po komunálních volbách proběhne aktualizace 
Návrhové části strategického dokumentu s cílem odstranit duplicity a 
aktualizovat prioritní oblasti nastavené v předchozím volebním období.
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Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí

Priorita B1 Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost

B1. Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost
1.1. Vnější dopravní vazby a dostupnost Sokolova

1.1.1. V součinnosti s Karlovarským krajem usilovat o dobudování dálničního napojení 
kraje na dálniční síť ČR

1.1.2. Rozvoj integrovaného systému veřejné dopravy 
1.1.2.1. Návaznost spojů versus ekonomická udržitelnost 
1.1.2.2. Vybudovat systém úschovy a přepravy kol

1.2. Doprava v rámci města
1.2.1. Realizace a finanční zajištění plánu oprav komunikací
1.2.2. Centrální generel dopravy = územní studie, vytěsnění nákladní dopravy z města a 

vyřešení dopravy v klidu (parkování) v rámci města
1.2.3. Po dobudování západního obchvatu realizace výsledků centrálního generelu 

dopravy (zavedení nového systému dopravy)
1.2.4. Rozvíjet bezbariérové město

Vazba na prioritu B. 1.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Pracovní skupina pro dopravu

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Řídící skupina)

Předpokládané
finanční náklady

Aktivita bez nákladů

Předpokládaný
termín realizace

Jednání bude probíhat vždy min. 1x měsíčně.

Předpokládané 
zdroje financování

Členové pracovní skupiny se schází v prostorách MěÚ. Zaměstnanci MěÚ 
činnost v této skupině vykonávají na základě své pracovní náplně a 
ostatním členům není účast nijak hrazena.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Byla založena pracovní skupina, která zadá a bude koordinovat 
zpracování celoměstského konceptu dopravy. Příslušné akce v rámci 
tohoto jednotného dokument budou realizovány po dokončení západního 
obchvatu města Sokolov.
Probíhá prostřednictvím zasedání komise bezpečnosti za účasti Státní 
policie ČR.

Vazba na prioritu B. 1.1.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Účast na jednání pracovní skupiny v rámci projektu CLARA II

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Řídící skupina)

Předpokládané
finanční náklady

Aktivita bez nákladů

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Jednání se účastní příslušní kompetentní zaměstnanci MěÚ a členové 
vedení města v rámci své pracovní náplně.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Snaha o propojení s přeshraniční železniční dopravou. Podpora spojení 
Norimberk – Cheb – Karlovy Vary – Ústí nad Labem v dvouhodinových 
intervalech. Zájem o trvalé zajištění průběžné přeshraniční místní dopravy 
bez umělých hranic.
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Vazba na prioritu B. 1.2.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Tvorba dlouhodobého plánu při opravách komunikací

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Řídící skupina)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu MěÚ

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Mosty a lávky – priorita, jsou zpracované projekty.
V roce 2013 podána dotace do ROP SZ, z dotačních prostředků je
realizováno 4 mosty a 1 lávka, na ostatní bude nutné najít vlastní 
prostředky. 

 Dopravní značení – řešeno průběžně
 Přechody pro chodce včetně nasvícení a křižovatky – dle posouzení 

DI Policie ČR – priority křižovatky Boženy Němcové x Jeronýmova, 
Boženy Němcové x Slovenská – V roce 2013 podána dotace do ROP 
SZ křižovatka bude řešena z dotačních prostředků;

 Oprava komunikací – priorita: Vítězná právě v realizaci předpoklad 
dokončení (2014), Jednoty, Karla Hynka Máchy (realizace 2014) -
Třebízského, Slovenská, Petra Chelčického, Josefa Kajetána Tyla 
(vazba na kompletní rekonstrukce sítí včetně vody a kanalizace)

 Komunikace se smíšeným provozem - smíšený provoz vozidel a 
chodců na sídlištích Michal, Karla Čapka, Vítězná a Marie Majerová

 Průběžné opravy a údržba komunikací (silnice i chodníky)

Vazba na prioritu B. 1.2. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Komunikace Novina

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

1 615 232 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Realizace 1. etapy – dokončení v září 2012, realizace 2. etapy –
dokončení v září 2013 - Splněno

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace – Státní zemědělský intervenční fond - Program rozvoje venkova

Stručný popis aktivity
(projektu)

Stavba zlepší kvalitu dopravní obslužnosti, povrchu vozovky a bezpečnost 
provozu. V rámci udržovacích prací byly po povodních v lednu 2011 
upraveny odtokové poměry pro odvodnění místní komunikace – čištění 
silničních příkopů a propustků. Realizace stavebních úprav 1. etapy 
komunikace s veřejným osvětlením v délce cca 1,6 km byla dokončena 
v září roku 2012. Realizace 2. etapy se předpokládá ve 2.-3. čtvrtletí roku 
2013.
První etapa dokončena v roce 2012. Druhá etapa dokončena v roce 2013.

Vazba na prioritu B. 1.2. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Stavební úpravy přechodů pro chodce – křižovatka ul. Jeronýmova a 
Boženy Němcové

Nositel projektu Město Sokolov
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(odpovědný odbor) (Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

900 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Listopad 2014

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

Stavební úpravy přechodů pro chodce vč. veřejného osvětlení.
Realizace odložena vzhledem k zahájení stavby parkovacího domu 
v nemocnici.

Vazba na prioritu B. 1.2. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Oprava komunikace Vítězná

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

18 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Listopad 2014

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

Kompletní oprava komunikace ul. Vítězná vč. autobusových zastávek, 
veřejného osvětlení a dešťových vpustí.
První etapa již zrealizována. Druhá etapa – předpoklad dokončení konec 
roku 2014.

Vazba na prioritu B. 1.2. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Rekonstrukce mostů a lávky přes Lobezský potok a Rekonstrukce mostu 
přes řeku Ohři – ul. Jednoty Sokolov

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku, Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

31 500 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2014 – 2015

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města + dotace ROP SZ

Stručný popis aktivity
(projektu)

V roce 2013 úspěšně zažádáno o dotaci z ROP SZ. V současnosti 
probíhá realizace stavebních úprav mostů a lávky přes Lobezský potok a 
silničního mostu přes řeku Ohři v ul. Jednoty.

Vazba na prioritu B. 1.2. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. 
Sokolovská, ul. Slovenská

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

4 767 795 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města + dotace ROP SZ
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Stručný popis aktivity
(projektu)

V roce 2013 úspěšně zažádáno o dotaci z ROP SZ. V současnosti 
probíhá realizace stavebních úprav

Vazba na prioritu B. 1.2.2. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Realizace výstupů centrálního generelu dopravy 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města, Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu města

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Parkoviště: rozšíření parkoviště u hřbitova, parkoviště u koupaliště –
zrealizován chodník; parkoviště v ulici Pionýrů u 1. ZŠ - splněno; 
úprava dopravního značení a MP kamery - průběžně; nábřeží P. 
Bezruče – zatím nerealizováno, Nám. Budovatelů - zatím 
nerealizováno, průběžně se rozšiřují a parkovací místa zejména na 
sídlišti Michal dle plánu oprav a přidělených finančních prostředku; 
Vítězná (+bunkr), parkování zájezdových autobusů, parkoviště u 
kruhového objezdu Rokycanova x Vítězná. Vybudováno nové 
parkoviště K.H. Máchy. Do konce 2014 bude vybudováno nové 
parkoviště pro cizineckou polici v K.H. Máchy. V roce 2014 bude 
rozšířeno parkoviště v ul. Kosmonautů, u Killingera a u výměníkové 
stanice Alšova a u hotelu Garni. Budování parkovišť v rámci 
jednotlivých vnitrobloků – Revitalizace traktu Slezská, Plzeňská -
splněno. 

 EDIP –  v srpnu 2012 proběhla aktualizace. 

Vazba na prioritu B. 1.2.3. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Západní silniční obchvat města

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Předpokládané
finanční náklady

220 170 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2011 - 2015

Předpokládané 
zdroje financování

Program MF pro řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Projekt silničního obchvatu Sokolova spojujícího Chebskou ulici v prostoru 
mezi Sokolovskými strojírnami a gymnáziem s Kraslickou ulicí v prostoru 
napojení na severní silniční obchvat města a se Svatavou. Akce je již 
v realizaci a tato etapa bude ukončena do roku 2015.

Vazba na prioritu B. 1.2.4. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Rozvíjet bezbariérové město

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(ORM, MAS Sokolovsko, o.p.s., Mikroregion Sokolov - východ)

Předpokládané
finanční náklady

50 000 000 Kč

Předpokládaný 2014
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termín realizace

Předpokládané 
zdroje financování

Bude zažádáno o dotaci.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Z projektového záměru bezbariérových tras bude vyčleněna PD na 
výstavbu bezbariérového výtahu v MDK - je zvažováno podání žádosti o 
dotaci z ROP SZ, v novém, kole výzev 08/09 2014.
Pro úpravy chodníků a komunikací na náměstí Budovatelů je zpracována 
projektová dokumentace pro stavební povolení a je již vydáno stavební 
povolení. V případě vyhlášení výzvy bude zažádáno o dotaci. Plánována 
výstavba bezbariérového přístupu do kina Alfa v roce 2014.

Priorita B2 Technická infrastruktura

B2 Technická infrastruktura
2.1 Dořešit problematiku kanalizace ve městě

2.1.1 Řešit kanalizaci v okrajových částech města
2.1.2 Snižování množství odpadních vod na ČOV postupným oddělováním kanalizační 

sítě (dešťové x odpadní)
2.2 Udržitelné financování běžné údržby technické infrastruktury
2.3 Koordinační činnosti při provádění oprav technické infrastruktury 
2.4 Digitálně technická mapa města (včetně pasportizace zeleně, dopravního značení, 

mobiliáře atd.)

Vazba na prioritu B. 2.1.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Vodohospodářská infrastruktura

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu města

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Dokončit revitalizaci ČOV s dotací ze SFŽP
 Realizovat koncesní řízení na provozovatele vodárenské infrastruktury 

města - probíhá
 Splašková kanalizace v ulicích Petra Chelčického a J.K. Tyla
 Čerpací stanice dolní pásmo s odlehčením na stoce A – převedena do 

majetku Sokolovské vodárenské – v současnosti se realizuje.
 Pokračování postupného oddělení dešťové kanalizace od splaškové
 Vodovod a kanalizace pro část obce Hrušková – dopracovat prováděcí 

projektovou dokumentaci, předpoklad podání žádosti v novém 
plánovacím období 2014-2020.

 Údržbu a opravy stávajících rozvodu zajišťuje Sokolovská vodárenská.

Vazba na prioritu B. 2.1.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Hrušková - hlavní vodovodní a kanalizační řád

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

680 000 Kč (dokumentace ke stavbě)+náklady na realizaci 50 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2016 - 2018
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Předpokládané 
zdroje financování

Bude zažádáno o dotaci.

Stručný popis aktivity
(projektu)

V rámci vybudování hlavního vodovodního a kanalizačního řádu na 
Hruškovou jsou v současnosti zpracovány podklady pro územní povolení,
bude dopracována prováděcí projektová dokumentace a po vypsání 
vhodného dotačního titulu bude zažádáno o dotaci.

Vazba na prioritu B. 2.2. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Intenzifikace ČOV  - 1. etapa

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

88 397 984 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2013 - 2015

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace – spolufinancování projektu ze zdroje EU v rámci OPŽP 
z prostředků SFŽP ČR

Stručný popis aktivity
(projektu)

Úprava čistírenské linky zaměřená především na problematické objekty 
biologického čištění, kalového a plynového hospodářství. 

Vazba na prioritu B. 2.2. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Hřbitov - kolumbária

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

300 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Červen 2013 – Splněno

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu) Dodávka a osazení nových kolumbárií na hřbitově.

Priorita B3 Životní prostředí

B3 Životní prostředí
3.1 Koncepce zeleně ve městě 
3.2 Ekologická osvěta (realizace projektů s aktivizací obyvatelstva)
3.3 Odpadové hospodářství 

3.3.1 Nastavit systém zpracování biologicky rozložitelného odpadu s vybudováním 
kompostárny

3.3.2 Podporovat vybudování dotříďovací linky s navazujícím ekologicko šetrným 
spalováním

3.4 Intenzivnější propagace všech brownfield v rámci mikroregionu ve spolupráci se 
Sokolovskou uhelnou, a.s. a dalším vlastníky pozemků

3.5 Podpora ekologických staveb (uplatňování ekologicko-úsporných technologií)
3.6 Postupně řešit protipovodňovou ochranu města

Vazba na prioritu B. 3.1. - Projekt

Název aktivity Ozelenění Starého náměstí 
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(projektu)

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

560 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2012 – 2014 - Splněno

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

Studie plánující umístění zeleně (stromů a keřů) v nádobách na Staré 
náměstí, včetně nového mobiliáře - lavičky a odpadkové koše. Probíhá 
projektová příprava.

Vazba na prioritu B. 3.1. - Projekt
Název aktivity
(projektu)

Jižní lom – regenerace území 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

11 500 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2013 - 2014

Předpokládané 
zdroje financování

OP ŽP – SFŽP ČR, EU + prostředky města.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Terénní úpravy, regenerace zeleně a výsadba nové zeleně. Obnova a 
doplnění komunikační sítě, včetně technické infrastruktury (osvětlení, 
přípojky vody apod.). Projektová dokumentace zpracována, stavební 
souhlas i stavební povolení vydány. Je podána žádost o dotaci. Probíhá 
realizace stavby.

Vazba na prioritu B. 3.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

3 090 079 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2013 - 2014

Předpokládané 
zdroje financování

OP ŽP – SFŽP ČR, EU 

Stručný popis aktivity
(projektu)

Kácení dřevin, obnova trávníků, tvorba nových cest, výsadba dřevin, 
založení záhonů. Probíhá realizace stavby.

Vazba na prioritu B. 3.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Úprava školních zahrad mateřských školek v Sokolově

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

5 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2013 - 2014

Předpokládané OP ŽP – SFŽP ČR, EU 
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zdroje financování

Stručný popis aktivity
(projektu)

Jedná se o přetvoření 7 zahrad mateřských škol na ekozahrady. Jsou 
zpracovány projekty, je podána žádost o dotaci. Probíhá realizace stavby.

Vazba na prioritu B. 3.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Dětská hřiště 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu města

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města 

Stručný popis aktivity
(projektu)

Postupné budování bezpečných dětských hřišť nejen pro děti, ale také pro 
dospělé v podobě fitness hřišť. Vybudována nová fitness hřiště Bohemie a 
Baník, dále dětská hřiště Mičurinova a Odboje. Také nové fitness hřiště 
Háječek pro seniory. Vybudována dvě workoutová hřiště z vlastních 
prostředků a v roce 2014 úspěšně zažádáno o dotaci v rámci oranžového 
hřiště na další workoutové hřiště.

Vazba na prioritu B. 3.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Sadové úpravy okolo budovy Městského úřadu Sokolov

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

478 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2011 - 2015

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

Jedná se o úpravu zelených ploch okolo Městského úřadu Sokolov –
budovy A. Nové trávníky, nové stromy, založení nových záhonů, oprava 
rabat a následná výsadba. V roce 2013 realizace rabat a záhonů, poté 
pozastaveno z důvodu opravy mostu před MěÚ v rámci dotační akce z 
ROP SZ.

Vazba na prioritu B. 3.3. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Plán odpadového hospodářství

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu města

Předpokládaný
termín realizace

Průběžné plnění

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Realizace plánu odpadového hospodářství a postupná aktualizace 
souvisejících předpisů.
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Vazba na prioritu B. 3.4. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Intenzivnější propagace všech brownfield v rámci mikroregionu

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov  ve spolupráci s vlastníky areálů

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu města

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ – prostředky soukromého sektoru

Stručný popis aktivity
(projektu)

Spolupráce a jednání zejména se SU a.s., jako hlavním vlastníkem 
pozemků a s dalšími subjekty jako např. MAS Sokolovsko a Mikroregion 
Sokolov - východ. S cílem podpořit využití území brownfieldů za strany 
podnikatelského sektoru. Probíhá současně v rámci propagace 
průmyslových zón.

Vazba na prioritu B. 3.4. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Investiční příprava průmyslových ploch a objektů

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov  ve spolupráci s vlastníky pozemků

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu města

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ – prostředky soukromého sektoru

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Průmyslová zóna Přátelství (Citice) – areál je napojen na R/6 + 
funkční vlečka s napojením na železniční stanici Citice, areál je mimo 
chráněné lokality, dostatečná kapacita zdrojů energie a vody

 Průmyslová zóna Silvestr (Dolní Rychnov)
 Průmyslová zóna Sokolov Východ (Staré Sedlo)
 Průmyslová zóna Vítkov
 Průmyslová zóna Bohemia
 Průmyslová zóna bss Báňská stavební spol. s r.o.
 Průmyslová zóna Areál ESO
 Průmyslová zóna Areál Mýtina
 Průmyslová zóna Areál Černý Mlýn
V roce 2013 proběhla prezentace průmyslových zón na KÚKK. Poté 
zahájeno zpracování propagačních materiálů k prezentaci průmyslových 
zón (informační brožury a bannery). Proběhla prezentace na veletrhu 
URBIS Brno. 

Vazba na prioritu B. 3.6. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Protipovodňová ochrana na pravém břehu řeky Ohře 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

623 900 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2013

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města - Splněno
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Stručný popis aktivity
(projektu)

Již zpracovaná studie na 2 protipovodňové valy na pravém břehu řeky 
Ohře v blízkosti ulice Josefa Kajetána Tyla. V současnosti zadáno 
zpracování projektové dokumentace.
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Sociální oblast, zdravotnictví, bydlení, školství, kultura, volnočasové aktivity, cestovní ruch

Priorita C1 Sociální oblast a zdravotnictví
C1.Sociální oblast a zdravotnictví

1.1. Realizovat komunitní plán sociálních služeb
1.2. Sledovat dostupnost a úroveň poskytované zdravotní péče obyvatelstvu a zlepšit 

informovanost občanů
1.3. Podpora prevence kriminality a projektu Sokolov Bezpečné město

Vazba na prioritu C. 1.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Tvorba strategického plánu pro oblast sociálních služeb na období 2014 -
2018

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov 
(OSV)

Předpokládané
finanční náklady

Aktivita bez nákladů

Předpokládaný
termín realizace

2014

Předpokládané 
zdroje financování

U aktivit, které budou v plánu obsaženy, bude financování řešeno 
samostatně.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Komunitní plán je vytvářen v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na 
období 2014 -2018 schválen v měsíci červnu v RM a následně je 
předkládán ke schválení do ZM.

Vazba na prioritu C. 1.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Podpora terénní práce 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(OSV)

Předpokládané
finanční náklady

307 800 Kč (celkem včetně prostředků města)

Předpokládaný
termín realizace

2013

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města a Úřadu vlády ČR

Stručný popis aktivity
(projektu)

Neinvestiční projekt, jehož realizace probíhá pravidelně každý rok od roku 
2007 v režii OSV (vyjma roku 2011). Cílovou skupinou jsou obyvatelé 
sociálně vyloučených lokalit. Projekt je finančně podporován Úřadem 
vlády ČR.
Projekt podpory terénní práce pro rok 2013 byl splněn,  byl zaměstnán 
nový terénní pracovník. V roce 2014 bude opětovně zažádáno o dotaci.

Vazba na prioritu C. 1.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Podpora sociálních služeb

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(OSV)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu fondu sociálních služeb

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně
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Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ

Stručný popis aktivity
(projektu)  Poskytování dotací z Fondu sociální podpory 

Vazba na prioritu C. 1.1. - Projekt
Název aktivity
(projektu)

Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor sociálních věcí, Odbor informatiky, Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

2 780 414 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané 
zdroje financování

OP LZZ

Stručný popis aktivity
(projektu)

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro sociální práci orgánu sociálně 
právní ochrany dětí MěÚ Sokolov v návaznosti na plnění standardů kvality 
- souboru personálních, procesních a technicko-provozních kritérií
nezbytných pro výkon SPOD. Projekt vytvoří podmínky pro účinnou 
sociální práci s dětmi a jejich rodinami a napomůže realizaci zákona č. 
359/1999 Sb.
V roce 2013 úspěšně zažádáno o dotaci z OP LZZ.

Vazba na prioritu C. 1.2. - Projekt
Název aktivity
(projektu)

Komunitní centrum sociálních služeb Sokolov

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(OSV + ORM)

Předpokládané
finanční náklady 15 000 000
Předpokládaný
termín realizace Zahájení projektu 2013
Předpokládané 
zdroje financování IOP / IPO
Stručný popis aktivity
(projektu)

Komunitní centrum sociálních služeb:
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) (15-26 let)
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) (děti 0-18 let)
• Terénní programy (TP) – forma poskytování sociální služby (15-65 let)
Podaná žádost o dotaci nebyla schválena v požadovaném časovém 
horizontu, potřebném pro navazující žádost o dotaci na financování 
provozu KCSS. Žádost o dotaci byla městem stažena.

Vazba na prioritu C. 1.3. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

Podpora prevence kriminality

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Městská policie + Zastupitelstvo města)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu

Předpokládaný
termín realizace

průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Průběžné financování z rozpočtu města, případně dotace z KÚKK, nebo 
příslušných ministerstev ČR
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Stručný popis aktivity
(projektu)

Realizace aktivit v rámci projektu bezpečné město (info. schránky, 
propagace atd.) Zvyšování úrovně komunikace mezi městem, městskou 
policií a občany Sokolova. Aktivity vedoucí k předcházení protiprávnímu 
jednání. Zpracování a využití analytických výstupů vytvořených 
pracovními skupinami. 

Vazba na prioritu C. 1.3. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

Strategický plán prevence kriminality

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Městská policie + Zastupitelstvo města)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu Městské policie

Předpokládaný
termín realizace

2013 - 2014

Předpokládané 
zdroje financování

Průběžné financování z rozpočtu města, případně dotace z KÚKK, nebo 
příslušných ministerstev ČR

Stručný popis aktivity
(projektu)

• Základní strategický dokument jehož cíle jsou postupně realizovány.
• Cílem je na základě dat vycházejících z průzkumu bezpečnosti ve 

městě - podporovat aktivity, které povedou ke snížení strachu obyvatel 
města v různých oblastech.

• Samostatný strategický dokument, který je průběžně hodnocen a 
relizován

Vazba na prioritu C. 1.3. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

Veřejně prospěšné práce pro osoby ze sociálně slabých a sociálně 
vyloučených skupin

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Městská policie)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu 

Předpokládaný
termín realizace

průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Průběžné financování z rozpočtu města + dotace z ÚP + dotace MV

Stručný popis aktivity
(projektu)

Městská policie ve spolupráci s ÚP a Agenturou pro sociální začleňování 
zajišťuje veřejně prospěšné práce, včetně výkonu alternativních trestů a 
veřejné služby pro osoby ze sociálně slabých a sociálně vyloučených 
skupin. Město se finančně podílí do výše 10% způsobilých mzdových 
výdajů.

Priorita C2 Bytová politika města

C2. Bytová politika města
2.1 Koncepce bydlení (analýza bytového fondu a jeho financování, vývoj dluhů, nastavení 
cen nájmu po deregulaci, podpora nové výstavby)
2.2 Podpora sociálního bydlení, nízkonákladových bytů pro seniory, startovacích bytů pro 

mladé lidi

Vazba na prioritu C. 2.1. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

Systém finanční podpory výstavby bytů a údržby bytového fondu

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané Dle schváleného rozpočtu
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finanční náklady

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ

Stručný popis aktivity
(projektu)

Poskytování půjček na údržbu bytového fondu formou následující finanční 
podpory:
 úročené půjčky,
 bezúročné půjčky.

Vazba na prioritu C. 2.1. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

Rekonstrukce vnitrobloků a sportovních ploch

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města, SOTES)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Revitalizace vnitrobloku Jednoty Borovského – zatím nerealizováno.
 Realizován vnitroblok Slezská, Plzeňská.

Vazba na prioritu C. 2.1. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

Investiční příprava ploch určených pro bytovou výstavbu a drobné 
podnikání

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ + prostředky soukromých investorů

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Oblast ul. Lipová – jižní okraj stávajícího sídliště u koupaliště, přímo 
navazující na Areál sportu a zdraví. Zpracovány studie možné 
dostavby v několika variantách – bytové nebo rodinné domy. V lokalitě 
nejsou inženýrské sítě a dle sufixe by náklady na jejich vybudování činí 
13 mil. Kč.

 Oblast ul. Roháčova – zpracována projektová dokumentace zvažující 
možnost realizace řadových domků. 

 Oblast Vítězná – plán výstavby rodinných domů.

Vazba na prioritu C. 2.2. - Projekt
Název aktivity
(projektu)

Snížení tepelných ztrát budov - domy s pečovatelskou službou 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

33 600 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2013 - 2014

Předpokládané OPŽP
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zdroje financování

Stručný popis aktivity
(projektu)

Zateplení střech a obvodových plášťů budov, výměna výplní otvorů (oken 
a dveří), regulace vytápění za účelem snížení energetické náročnosti 
budov. Úspěšně zažádáno o dotaci z OPŽP. Probíhá realizace stavby.

Priorita C3 Školství a další vzdělávací instituce

C3. Školství a další vzdělávací instituce
3.1 Koncepce na vzdělávání ve spolupráci s krajským úřadem (změna nabízených odborů 
SŠ)
3.2 Otevření sportovišť (školských zařízení) pro širokou veřejnost
3.3 Vyhodnotit optimalizaci ZŠ a podpořit procesy integrace učitelů i žáků
3.4 Podporovat snahu o vybudování pobočky veřejné vysoké školy 

4 Vazba na prioritu C. 3.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Snížení tepelných ztrát budov 5. MŠ, 7. MŠ, 8. MŠ, 10. MŠ 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

24 800 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2013 - 2014

Předpokládané 
zdroje financování

OPŽP

Stručný popis aktivity
(projektu)

Výměna oken a dveří v obvodovém zdivu, zateplení objektů, zateplení
střech, instalace adaptivní ekvitermní regulace na otopném systému za 
účelem snížení energetické náročnosti budov. Úspěšně zažádáno o 
dotaci z OPŽP. Probíhá realizace stavby.

Vazba na prioritu C. 3.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Snížení tepelných ztrát - ubytovna Baník 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

20 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2015 - 2016

Předpokládané 
zdroje financování

V případě možnosti bude zažádáno o dotaci

Stručný popis aktivity
(projektu)

Zateplení stropů a fasád budov. Výměna výplní otvorů (oken a dveří) za 
účelem snížení energetické náročnosti budov.
Vzhledem ke stavebně technickému stavu budovy by náklady na sanaci
byly ekonomicky nevýhodné. V tuto chvíli se připravuje projektová 
dokumentace na novou budovu ubytovny. Bude se hledat případná
dotace na financování.
Byla podána žádost o dotaci z OPŽP, již byl obdržen registrační list akce. 
Probíhá příprava podkladů k podání žádosti o vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. Od žádosti o dotaci ustoupeno.

Vazba na prioritu C. 3.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Mateřská škola,ul. Pionýrů – zateplení stropu

Nositel projektu Město Sokolov
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(odpovědný odbor) (Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

250 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

květen 2013 - Splněno

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu) Zateplení stropu dvou ložnic v Mateřské škole,ul. Pionýrů.

Vazba na prioritu C. 3.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Mateřská škola, ul. Pionýrů – úprava nové třídy se zázemím a přístavba 
zádveří

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

2 000 000,- Kč

Předpokládaný
termín realizace

srpen 2014

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

Přestavba bývalého bytu na novou třídu pro děti od 2 let včetně zázemí a 
přístavba zádveří.

Vazba na prioritu C. 3.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Mateřské školy – úpravy pro zajištění provozu s dětmi od 2 let 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

2 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

srpen 2014

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

Nezbytné úpravy MŠ vyplývající z požárních, bezpečnostních, 
hygienických a provozních předpisů pro umisťování dětí od 2 let věku.

Vazba na prioritu C. 3.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

ZŠ, ul. Rokycanova - vybudování sprch a soc. zařízení u tělocvičny

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

1 500 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

září 2013 - Probíhá

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu) Přístavba sociálních zařízení a sprch u tělocvičny základní školy
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Vazba na prioritu C. 3.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Revitalizace městských sportovišť

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku, Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

33 300 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města a dotace ROP SZ

Stručný popis aktivity
(projektu)

ZŠ, ul. Křižíkova – rekonstrukce hřiště,
ZŠ, ul. Švabinského – rekonstrukce hřiště,
DDM – výstavba víceúčelového hřiště a lezecké stěny,
Vybudování hřiště a singl treku v areálu Bohemie,
Revitalizace hřišť v areálu Zdraví,
Revitalizace tělocvičny ul. Heyrovského.
Probíhá realizace stavby.

Vazba na prioritu C. 3.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

ZŠ a MŠ – vybudování jednotného systému EZS zapojeného na PCO 
městské policie

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku, městská policie)

Předpokládané
finanční náklady

2 000 000,- Kč

Předpokládaný
termín realizace

2013 - 2014

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

Vybudování jednotného systému EZS ve všech školských objektech 
v majetku města zapojeného na PCO městské policie.

Vazba na prioritu C. 3.2. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

„Otevřená hřiště“ – bezpečné hrací plochy a prostředí pro děti.

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(OŠK, ORM, mateřské školy, Správa sportovních zařízení spol. s.r.o.)

Předpokládané
finanční náklady 700 000,- Kč
Předpokládaný
termín realizace 2014 - 2015
Předpokládané 
zdroje financování Prostředky města
Stručný popis aktivity
(projektu)

Zpřístupnění zahrad s hřišti u mateřských škol v odpoledních hodinách 
(16.00 – 19.00 hod.) a o víkendech (14.00 – 19.00 hod.) pro děti 
v doprovodu rodičů. Každé hřiště bude mít svého správce, který bude 
dohlížet na bezpečnost a nepoškozování majetku.
Realizace aktivity bude probíhat až pod dokončení dotačních akcí úprav 
zahrad MŠ.

Vazba na prioritu C. 3.3. - Aktivita

Název aktivity Vyhodnotit optimalizaci ZŠ a podpořit procesy integrace učitelů i žáků
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(projektu)

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Řídící skupina)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu

Předpokládaný
termín realizace Školní rok 2012/2013 - splněno
Předpokládané 
zdroje financování Prostředky MěÚ
Stručný popis aktivity
(projektu)

Byla provedena optimalizace základních škol, prostřednictvím sloučení 
bývalé ZŠ Sokolovská a ZŠ Běžecká a ZŠ B. Němcové.
Hodnotící seminář ke sloučení ZŠ a zhodnocení procesů integrace žáků a 
učitelů zatím neproběhl.
V rámci podpory procesů integrace učitelů i žáků město Sokolov hradí 
všem  školám včetně mateřských službu psychologa, předfinancovává 
asistenty pedagoga, každá ZŠ v roce 2013 obdržela 100 tis. Kč na 
kroužky pro soc. znevýhodněné. 

Vazba na prioritu C. 3.3. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

Základní školství a stravování

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(OŠK ve spolupráci s MP, OSV, RM a ZM, OSM)

Předpokládané
finanční náklady

Dle jednotlivých aktivit

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Financování řešeno samostatně, dle jednotlivých aktivit.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Dlouhodobé cíle:
• Potírat projevy šikany a působit preventivně v této oblasti 
Byl realizován seminář p. Veselé – zaměřen na šikanu a záškoláctví, 
následně dle doporučení upraveny školní řády všech škol, aby byl 
jednotný postup, hrazeno z rozpočtu OŠK.
• Zlepšovat vybavenost škol nejmodernějšími pomůckami a technikou, 
např. obnova IT zařízení, pořízení nových didaktických pomůcek apod. 
pomocí finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města do rozpočtu 
škol. V roce 2013 byly všem školám zakoupeny interaktivní tabule z 
rozpočtu města,  celkové náklady činily 374 600,- Kč.
• Podle možností zlepšovat stavební stav budov a komunikací kolem 
škol – viz naplnění aktivit v rámci oblasti C 3.1.
• Bezbariérový přístup do škol a školských zařízení. Školám byla 
nabídnuta prostřednictvím ORM možnost žádat o dotaci z nadace Olgy 
Havlové na bezbariérové přístupy, zatím nebyla nabídka využita.
• Sledovat situaci ve stravování a podle vývoje navrhnout změny 

Krátkodobé cíle:
• Zrekonstruovat jídelny na ZŠ na výdejny včetně dalších úprav –
prozatím z realizace ustoupeno.
• Zajistit rekonstrukci WC na ZŠ Švabinského 

Vazba na prioritu C. 3.3. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

Dětské zastupitelstvo

Nositel projektu Město Sokolov
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(odpovědný odbor) (Městská policie, OŠK)

Předpokládané
finanční náklady

100 000,- Kč na každý rok

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Město Sokolov

Stručný popis aktivity
(projektu)

Zapojení žáků ZŠ do veřejného dění a jejich seznámení se systémem 
fungování samosprávy města i státní správy.
Aktivita probíhá pravidelně jednou za měsíc za úzké spolupráce OŠK 
s MP. MP hradí náklady ze svého rozpočtu.

Vazba na prioritu C. 3.4. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

Podporovat snahu o vybudování pobočky veřejné vysoké školy

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Řídící skupina, KÚKK)

Předpokládané
finanční náklady Aktivita bez nákladů
Předpokládaný
termín realizace Průběžně
Předpokládané 
zdroje financování

Zaměstnanci MěÚ kompetentní v oblasti školských organizací se účastní 
na základě své pracovní náplně.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Spolupracovat s Karlovarským krajem v rámci stanovených priorit 
zpracované koncepce dalšího vzdělávání studentů v regionu. Účast na 
celokrajské diskuzi ke konkurenceschopnosti vzdělávaní v Karlovarském 
kraji. 
V současnosti probíhá jednání o pobočce strojní fakulty ZČU v budově 
ISŠTE. V případě zájmu 40 studentů bude distanční studium otevřeno v 
roce 2014/2015. Zatím přihlášeno 29 zájemců. Na ISŠTE  bude probíhat 
doplňkové pedagogické studium pro nekvalifikované pedagogy z KK.

Priorita C4 Kultura a volnočasové aktivity

C4 Kultura a volnočasové aktivity
4.1 Zlepšit úroveň kulturní infrastruktury (vybudovat nové prostory pro knihovnu, realizovat 

další etapy rekonstrukce Městského domu kultury)
4.2 Podporovat občanskou aktivitu (propagace, grantové schéma financované nejen 

městem, ale i místním podnikatelským sektorem)
4.3 Podpora identity a znalosti místního prostředí včetně historických souvislostí (rozšířit 

spolupráci Muzea se školskými zařízeními)
4.4 Zlepšit informovanost občanů (SMS, E-mail, sociální sítě - facebook)
4.5 Využít pro rozvoj volnočasových aktivit studií 
4.6 Podpora volnočasových aktivit - dotace města

Vazba na prioritu C. 4.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Přestěhování knihovny 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(ORM, MAS Sokolovsko o.p.s., Mikroregion Sokolov - východ)

Předpokládané
finanční náklady

15 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2015 - 2016

Předpokládané Prostředky MěÚ
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zdroje financování

Stručný popis aktivity
(projektu)

Záměr přestěhovat knihovnu ze stávajících prostor v Muzeu, do jiných 
lépe vyhovujících prostor ve městě Sokolov. V současnosti projednáván 
záměr umístění knihovny na Staré náměstí.

Vazba na prioritu C. 4.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Pokračování rekonstrukce budovy MDK

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu města

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města + případná dotace

Stručný popis aktivity
(projektu)

• Pokračovat v rekonstrukci dle finančních možností v rámci schválené 
koncepce 
• Priorita – zajištění kompletní rekonstrukce staticky narušeného 
vstupního schodiště
• Bezbariérový přístup do MDK. Snaha o zajištění prostředků z vhodného 
dotačního titulu.

Vazba na prioritu C. 4.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Zlepšování funkce kulturních zařízení v majetku města

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Řídící skupina)

Předpokládané
finanční náklady

Financování řešeno samostatně, dle jednotlivých aktivit.

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ

Stručný popis aktivity
(projektu)

Dlouhodobé cíle – možno doplnit do strategických dokumentů:
•změnit image města 
•zatraktivnit město jako destinaci CR 

Městský dům kultury Sokolov 
•nedostatek parkovacích míst v okolí Hornického domu
•prostory HD neodpovídající moderním požadavkům na kulturní zařízení 
•obtížná využitelnost některých prostor HD 
•technologická zastaralost zařízení 
•akce pořádat dle kulturní poptávky a celoročního programu
•snaha zvyšovat kulturní povědomí ve městě
•zatraktivnění lesoparku Bohemia a jeho využívání při konání kulturních 
akcí – každoroční konání kulturních akcí, rozšiřuje se i sportovní zázemí 
prostřednictvím investičních akcí spolufinancovaných z dotací.
•podpora malé klubové scény v MDK
•možnosti rozšíření o další kulturní nabídku
•synergický efekt s Medardem

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského:
•památkově chráněný objekt, který znemožňuje využití např. stěn k 
instalaci výtvarných objektů
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Sokolovské infocentrum:
•vytvořit nové oddělení (pro styk s veřejností) přímo podřízené starostovi 
města.

Vazba na prioritu C. 4.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Restaurování památkově chráněných soch

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

500 000,- Kč

Předpokládaný
termín realizace

2014 - 2015

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

Restaurování soch za kostelem Sv. Jakuba a u „Mostu lásky“ přes řeku 
Ohři

Vazba na prioritu C. 4.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Kulturní zařízení – vybudování jednotného systému EZS zapojeného na 
PCO městské policie

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku, městská policie)

Předpokládané
finanční náklady

1 000 000,- Kč

Předpokládaný
termín realizace

2013 - 2014

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

Vybudování jednotného systému EZS ve všech kulturních zařízeních a 
památkových objektech v majetku města zapojeného na PCO městské 
policie.

Vazba na prioritu C. 4.3. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Spolupráce škol s Muzeem KK

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(OŠK, Muzeum KK)

Předpokládané
finanční náklady

Aktivita bez nákladů

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Realizace těchto aktivit je pro město Sokolov, jako zřizovatele školských 
organizací, bez nákladů.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Rozvíjet úzkou spolupráci v rámci akcí, výstav a dalších činností mezi 
školami a Muzeem KK.
Aktivita probíhá průběžně. Program koordinuje Museum v rámci svého  
plánu akcí. Město Sokolov podporuje tuto aktivitu formou grantů.

Vazba na prioritu C. 4.4. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Zlepšit informovanost občanů - využít moderních postupů k propagaci 
aktivit města v oblasti kultury a volnočasových aktivit

Nositel projektu Město Sokolov
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(odpovědný odbor) (Sokolovské infocentrum)

Předpokládané
finanční náklady

Aktivita bez nákladů

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Aktivita bude probíhat v rámci běžné pracovní činnosti zaměstnanců 
infocentra. 

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Zřízení profilu města na sociální síti Facebook za účelem 
prezentace jeho činnosti mladším generacím.

 Zajistit propagaci města na internetu vkládáním informací na 
bezplatné webové portály.

 Pokračovat v elektronické distribuci kulturních přehledů místním 
neziskovým organizací, školským zařízením, ostatním městským 
úřadům a info-centrům v okrese, i zájemcům z řad veřejnosti a 
podnikatelského sektoru.

Vazba na prioritu C. 4.5. - aktivita

Název aktivity
(projektu)

Další rozvoj uceleného městského systému cyklostezek 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(ORM, MAS Sokolovsko, o.p.s., Mikroregion Sokolov - východ)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu města

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Cyklostezka areál Bohemia – Stará Ovčárna. V roce 2012 byla 
dokončena dokumentace pro územní řízení a vydáno územní 
rozhodnutí. V roce 2013 bude dokončena projektová dokumentace pro 
stavební řízení a předpokládá se vydání stavebního povolení.  Chybí 
majetkové vypořádání s vlastníky pozemků.

 Propojení páteřní cyklostezky Karlovarským krajem podél řeky Ohře 
s trasami ve Slavkovském lese.

 Cyklostezka z Jižního lomu do Kraslic, napojená na páteřní cyklostezku 
podél Ohře přes Krejcarovou lávku.

Vazba na prioritu C. 4.5. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Sokolov - Revitalizace areálu Bohemia II. etapa 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

13 982 570 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2012 – 2013 - Splněno

Předpokládané 
zdroje financování

ROP

Stručný popis aktivity
(projektu)

Vybudování speciálního okruhu pro in-line bruslaře s provedením 
sadových úprav v dotčeném území a vybudování parkoviště pro osobní 
auta. Revitalizace zanedbané druhé části areálu Bohemia pro sportovní a 
rekreační účely. 

Vazba na prioritu C. 4.5. - Aktivita
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Název aktivity
(projektu)

Revitalizace areálu Baník

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady Dle schváleného rozpočtu MěÚ, etapa 2014 – 2015: 32 000 000,- Kč
Předpokládaný
termín realizace

Průběžně. V roce 2013 zahájena rekonstrukce sportovišť a hřišť, atletické 
dráhy a skateparku v areálu 2014 – 2015.

Předpokládané 
zdroje financování Prostředky MěÚ + dotace z ROP SZ
Stručný popis aktivity
(projektu)

 Rekonstrukce, osvětlení a vytápění trávníku na LAS; rekonstrukce 
ochozů 

 Úpravy tréninkových fotbalových hřišť
 Zázemí pro využití hřiště na Bohemii (fotbalový klub)
 Řešení vodního hospodářství areálu – srážková voda
 BMX trať - úprava přístupu a okolí
 Dokončení revitalizací ubytoven
 Dokončení oprav zimního stadionu – elektro, šatny, vstupy, fasáda
Právě realizováno z dotace ROP SZ: 
 Skatepark - dokončení betonového bazénu 
 Dokončení umělé trávy – výsledková tabule s časomírou a ozvučení
 Úprava ploch mezi umělou trávou a tenisem 
 Výstavba víceúčelového volnočasového hřiště
 Výstavba nového sportovního dětského hřiště
 Rekonstrukce povrchu lehkoatletického oválu
 Rekonstrukce běžeckého okruhu, vržiště a zázemí tréninkového hřiště

Vazba na prioritu C. 4.5. - Projekt
Název aktivity
(projektu)

Revitalizace trávníku na LAS

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov + FK Baník
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady 10 000 000,- Kč
Předpokládaný
termín realizace 2014 - 2015
Předpokládané 
zdroje financování Dotace FAČR
Stručný popis aktivity
(projektu)

Rekonstrukce trávníku a položení trubkovnic vytápění

Vazba na prioritu C. 4.5. - Projekt
Název aktivity
(projektu)

Revitalizace fotbalového stadionu LAS

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady 120 000 000,- Kč
Předpokládaný
termín realizace 2015 - 2018
Předpokládané 
zdroje financování Dotace
Stručný popis aktivity
(projektu)  Rekonstrukce, osvětlení a vytápění trávníku na LAS; 
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 Výstavba tribun a zázemí

Vazba na prioritu C. 4.5. - Projekt
Název aktivity
(projektu)

Revitalizace umělé trávy u ZŠ, ul. Boženy Němcové

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov + FK Baník
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady 3 000 000,- Kč
Předpokládaný
termín realizace 2015 - 2016
Předpokládané 
zdroje financování Dotace FAČR
Stručný popis aktivity
(projektu)

Revitalizace hřiště s umělou trávou u ZŠ.

Vazba na prioritu C. 4.5. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Areál Baník - zabezpečovací zařízení budov ve správě SSZ

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

150 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Duben 2013 - Splněno

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

Dodávka a montáž zabezpečovacího zařízení do budov ve správě Správy 
sportovních zařízení Sokolov spol. s r.o..

Vazba na prioritu C. 4.5. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

Revitalizace městského koupaliště 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady 50 277 206 Kč
Předpokládaný
termín realizace 2014 - 2015
Předpokládané 
zdroje financování Dotace ROP SZ
Stručný popis aktivity
(projektu)

V roce 2013 úspěšně zažádáno o dotaci z ROP SZ. V současné době je 
stavba v realizace.

Vazba na prioritu C. 4.5. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Relaxační zahrada 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

3 000 000 Kč

Předpokládaný 2013 - 2015
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termín realizace

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města + Zažádáno o dotaci ze SFŽP

Stručný popis aktivity
(projektu)

Vybudování relaxační zahrady v Husových sadech v prostorách zchátralé 
a neudržované Japonské zahrady. Obnova relaxační zahrady v městském 
parku Husovy sady (terénní modelace, obnova cest a trávníků, trvalkové 
smíšené záhony s extenzivní péčí, vybavení mobiliářem) a doplnění o 
pochozí dřevěné molo. Součástí studie je i obnova teras. Zpracovaná 
studie řešení, příprava PD.
V roce 2013 zažádáno o dotaci ze SFŽP - do současné doby bez 
vyjádření poskytovatel dotace.

Vazba na prioritu C. 4.6. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Podpora volnočasových aktivit - dotace města

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(všechny dotčené odbory)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Grantový systém města
Na kapitole SOKS jsou v rozpočtu vyčleněny finance do tzv. 
grantového systému a dále pak rezerva z hazardu, která je čerpána na 
oblast sportu. Rozpočet je schválen zastupitelstvem a jeho čerpání 
projednáno v rámci rozborů hospodaření. Grantový systém je zaměřen 
na podporu volnočasových aktivit v oblasti sportu, kultury, školství, 
sociální, životního prostředí atd. Funguje od roku 1999.

 Finanční dotace v rámci odborů
 Dotace OŠK:

Pravidelná podpora formou dotací na jednorázové kult. akce Hurá 
prázdniny, Bahňák, Folková loděnice, finanční podpora školám na 
volnočasové aktivity a další.

 Aktivity MDK

Priorita C5       Cestovní ruch

C5.Cestovní ruch
5.1. Ve spolupráci s dalším subjekty propagovat město Sokolov jako destinaci vhodnou pro 

cestovní ruch 
5.2. Nastavení informačního systémů města, doplnění informačních cedulí, informační 

systémy pro turisty (cyklostezky a vodní turistika)
5.3. Využít potenciálu arboreta Antonín v návaznosti na jezero Medard a dalších 

významných objektů (zámek)
5.4. Revidovat a následně realizovat závěry studie cestovního ruchu.

Vazba na prioritu C. 5.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Účast na výstavách a veletrzích 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(OŠK, MDK – Sokolovské infocentrum)

Předpokládané
finanční náklady

200 000 Kč
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Předpokládaný
termín realizace

Každý rok

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

Účast města na výstavách a veletrzích 
V roce 2013 účast na veletrhu Holiday World Praha, Urbis Invest Brno.

Vazba na prioritu C. 5.2. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Projekt na propagaci města Sokolov

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

MDK

Předpokládané
finanční náklady

3 500 000 Kč (z toho 525 000 Kč - 15% podíl města)

Předpokládaný
termín realizace

2012 - 2013 - Splněno

Předpokládané 
zdroje financování

ROP 4.3 - Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního 
ruchu

Stručný popis aktivity
(projektu)

Projekt je především určen k propagaci města na veletrzích. Další částí 
projektu je pořízení drobných prezentačních předmětů, brožurek s 
informacemi o ubytování a dalšími informačními materiály, které městu 
doposud chybí. Součástí projektu má být také výstavba čtyři metry 
vysokého nerezového poutače, na jehož vrcholu se bude otáčet písmeno 
I, symbol Sokolovského infocentra, bude vybaven plochami pro prezentaci 
kulturních akcí a zvonkohrou, která bude každou hodinu upoutávat 
pozornost návštěvníků města. 

Vazba na prioritu C. 5.4. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

Revidovat a následně realizovat závěry studie cestovního ruchu

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Řídící skupina)

Předpokládané
finanční náklady

Financování řešeno samostatně, dle jednotlivých aktivit.

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ

Stručný popis aktivity
(projektu)

Dlouhodobé cíle:
• iniciace a koordinace aktivit cestovního ruchu prostřednictvím široké 
spolupráce s managementem cestovního ruchu (činnost komise pro 
vnější vztahy a cestovní ruch, spolupráce s Infocentrem Sokolov) 
• vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu zejména pro rozvoj 
služeb a podnikatelských aktivit (činnost komise pro rozvoj pracovních a 
podnikatelských příležitostí)
• přímá role města spočívající ve zvyšování atraktivnosti města - údržba a 
revitalizace památek, budování turistické infrastruktury, výstavba nových 
objektů, sportovišť apod. (plní se průběžně) V roce 2013 proběhla 
aktualizace cyklotras a cyklomap Sokolovska v celkové hodnotě 72 000,-
Kč.
• aktivní role při využívání nástrojů CR – propagace, výstavy CR, 
prezentace města a regionu (plní se průběžně)
V roce 2013 proběhla aktualizace knihy o městě Sokolov ve třech 
jazykových mutacích, celkové náklady 480 000,-Kč.
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Hradní stezka - Burgentrasse:
• realizace pořádání trhů tradičních českých řemesel na nádvoří zámku
• vybudování podzemní stylové restaurace v prostorách kapucínského 
kláštera
• rozvoj stávajícího sportovního areálu (rozšíření lesoparku a vybudování 
zooparku)
• prohloubení další spolupráce a zapojení široké veřejnosti do oblasti 
cestovního ruchu

Krátkodobé cíle:
• realizace nových projektů zaměřených na CR 
• synergie Sokolova s projektem Medard a lázeňství
• Sokolov – město využívající obnovitelnou energii 

Vazba na prioritu C. 5.4. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

Rozvoj a dostavba dalších objektů pro rozvoj cestovního ruchu

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Řídící skupina)

Předpokládané
finanční náklady

Financování řešeno samostatně, dle jednotlivých aktivit.

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky MěÚ

Stručný popis aktivity
(projektu)

• Vodácké tábořiště - Záměrem města je vybudování tábořiště 
s celoročním provozem a občerstvením pro širokou sportovní veřejnost.
• Vybudování Wellness centra s napojením na krytý bazén.
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Podnikatelské prostředí

Priorita D1 Podpora malého a středního podnikání

D1 Podpora malého a středního podnikání 
1.1 Zvýšit podporu malého a středního podnikání žen

Vazba na prioritu D. 1.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Partnerství v projektu OHK Cheb - Podpora rovných příležitostí mužů a 
žen na trhu práce a slaďování rodinného a pracovního života

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

OHK Cheb
(Město je partnerem bez finančního příspěvku)

Předpokládané
finanční náklady

6 702 681,84 Kč

Předpokládaný
termín realizace

1.12.2012 - 30.11.2014 - splněno

Předpokládané 
zdroje financování

Bez dopadu do rozpočtu MěÚ

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Motivace zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí žen a 
mužů a slaďování pracovního a rodinného života (školení).

 Město Sokolov se aktivně zapojilo jako partner do projektu, byl 
zpracován genderový audit na městském úřadě Sokolov s výsledkem 
prokazujícím vyvážené genderové zastoupení. Proběhlo školení, 
seznámení s výsledky auditu (prezentace) a pohovory s vybranými 
pracovníky, aktivita je propagována na stránkách města.

Priorita D2 Rozvoj komunikace a spolupráce s podnikatelským sektorem
D2.Rozvoj komunikace a spolupráce s podnikatelským sektorem

2.1. Program Komise pro rozvoj podnikání
2.2. Rozvíjení systému spolupráce a komunikace s podnikatelským sektorem 
2.3. Nalezení způsobu realizace společných projektů veřejného a soukromého sektoru

Vazba na prioritu D. 2.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Program Komise pro rozvoj pracovních a podnikatelských příležitostí

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Komise pro rozvoj pracovních a podnikatelských příležitostí)

Předpokládané
finanční náklady

Aktivita bez nákladů

Předpokládaný
termín realizace

Pravidelná jednání v průběhu celého roku

Předpokládané 
zdroje financování

Účastníci se scházejí v prostorách MěÚ. Zaměstnanci MěÚ se komise 
účastní na základě své pracovní náplně a ostatním osobám není účast 
nijak hrazena.

Stručný popis aktivity
(projektu)

V rámci svého působení vydává stanoviska k činnosti města v oblasti 
podpory a rozvoje zaměstnanosti a podnikání, investic do infrastruktury 
města, informační otevřenosti města navenek a komunikaci města 
s podnikateli a možnostmi jejich spolupráce.

Vazba na prioritu D. 2.2. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Rozvíjení systému spolupráce a komunikace s podnikatelským sektorem

Nositel projektu Město Sokolov
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(odpovědný odbor) (Komise pro rozvoj pracovních a podnikatelských příležitostí, Odbor 
rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

Aktivita bez nákladů

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Zaměstnanci MěÚ a členové vedení města se aktivity budou účastnit na 
základě své pracovní náplně. Podnikatelům není účast nijak hrazena.

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Budou probíhat pravidelná setkání s podnikateli (rozdělené na větší 
podniky a na drobné podnikatele) za účasti vedení cca 2x ročně. 
První setkání bude probíhat na podzim 2011 ve velkém sále MDK. 
Scénář setkání navrhne komise.

 Budou využity výstupy každoroční ankety Město pro byznys za 
účelem prohloubení spolupráce s podnikateli v mikroregionu za účasti 
neziskových organizací MAS Sokolovsko, Mikroregion Sokolov -
Východ, Destinační společnost Sokolovsko, včetně navázání 
spolupráce s podnikateli cizinci.

Priorita D3 Společná propagace regionu
D3 Společná propagace regionu

Vazba na prioritu D. 3.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Společná propagace regionu

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Sokolovské infocentrum, OŠK, Komise vnějších vztahů a cestovního 
ruchu, MDK, Oddělení kanceláře starosty města)

Předpokládané
finanční náklady

Dle schváleného rozpočtu

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity
(projektu)

 Jedná se zejména o koordinaci úzké spolupráce mezi výše 
zmíněnými skupinami, za účelem podpory cestovního ruchu 
v regionu a posílení celkového vnímání Sokolova jako moderního 
evropského města.

 Ze strany SOKS probíhá propagace regionu prostřednictvím 
mediální politiky města (tiskové konference, tiskové zprávy, 
besedy, oznámení apod.), aktivity v této oblasti lze hradit v rámci 
projektů dle platného grantového systému města.
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Příloha - ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ A AKTIVIT

A. Řízení a správa města

Vazba na prioritu A. 1.1. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Benchmarking se srovnatelnými městy v ČR

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov

Předpokládané
finanční náklady

Aktivita bez nákladů

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Předpokládané 
zdroje financování

Benchmarking v oblasti podpory podnikatelského sektoru, každý rok 
provádí na vlastní náklady časopis Ekonom. Město se rovněž zapojí do 
srovnávání v oblasti zavádění projektových kanceláří, které zdarma provádí 
Ministerstvo vnitra.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Srovnávání cen v jednotlivých oblastech (ceny služeb a způsob účtování na 
jiných úřadech.

Vazba na prioritu A. 3.1.1. - Aktivita
Název aktivity
(projektu)

Rozšíření integrovaného systému řízení

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Manažer ISŘ)

Předpokládané
finanční náklady 500 000 Kč
Předpokládaný
termín realizace Odloženo
Předpokládané 
zdroje financování Prostředky města
Stručný popis aktivity
(projektu)

Rozšíření integrovaného systému řízení v rámci stávajících norem ISO na 
celý Městský úřad Sokolov.  

B. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí

Vazba na prioritu B. 1.2.3. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Parkoviště v ulici Jednoty - naproti policii

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

4 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Odloženo 

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace

Stručný popis aktivity
(projektu)

Návrh na úpravu a rekonstrukci parkoviště (projektový záměr byl 
doporučen k realizaci). Zvelebení stávajícího dvorního traktu včetně 
vybudování parkovacích míst pro obyvatele přilehlých domů. Vydáno 
stavební povolení. Bude realizováno v případě vyhlášení vhodného 
dotačního titulu.
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Vazba na prioritu B. 1.2.3. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Parkoviště - Penny Market, ulice Závodu míru

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

12 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Odloženo

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace

Stručný popis aktivity
(projektu)

Vybudování parkoviště pro osobní automobily.

Vazba na prioritu B. 1.2.3. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Parkoviště v ulici Jednoty - u parku

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

2 500 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Odloženo

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace

Stručný popis aktivity
(projektu)

Vybudování parkoviště pro osobní automobily.

Vazba na prioritu B. 1.2.3. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Záchytné parkoviště Michal

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

40 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Odloženo

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace 

Stručný popis aktivity
(projektu)

Projekt zahrnuje úpravu dopravního řešení v Mánesově ulici – počet stání 
je upraven na celkem 46 automobilů, úpravu napojení komunikace 
před objekty čp. 1662 a 1663, oboustranné parkoviště za vjezdovými 
závorami (vjezd z ul. Mánesovy), které umožní parkování především pro 
vozidla přepravující osoby zvláště postižené, počet stání 9 a čtyř 
modulové parkoviště pro celkem 169 osobních aut. Záchytné parkoviště je 
napojeno na propojovací komunikaci od napojení na silnici III/2099 do 
Mánesovy ulice. Součástí parkovacích ploch je veřejné osvětlení, 
vjezdová zařízení a kamerový systém. V 1. polovině roku 2013 budou 
vydána stavební povolení a bude dokončena dokumentace pro provedení 
stavby.

Vazba na prioritu B. 2.1. – Projekt

Název aktivity
(projektu)

Kanalizace v ul. Chelčického
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Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

cca 3 mil. Kč

Předpokládaný
termín realizace

Odloženo

Předpokládané 
zdroje financování

Bude zažádáno o dotaci.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Vybudování kanalizačního řádu v ulici Chelčického – jedna ze dvou 
neodkanalizovaných ulic v centru města.

Vazba na prioritu B. 2.1. – Projekt

Název aktivity
(projektu)

Kanalizace a vodovod v ul. Josefa Kajetána Tyla

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

cca 3 mil. Kč

Předpokládaný
termín realizace

Odloženo

Předpokládané 
zdroje financování

Bude zažádáno o dotaci.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Vybudování kanalizačního řádu v ulici Josefa Kajetána Tyla – jedna ze 
dvou neodkanalizovaných ulic v centru města.

Vazba na prioritu B. 3.3. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Kompostárna Sokolov 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

16 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Odloženo

Předpokládané 
zdroje financování

Snaha získat prostředky mimo rozpočet města.

Stručný popis aktivity
(projektu)

Vybudování 2 fermentorů pro účely likvidace zeleného odpadu (bez bio-
odpadu) a papíru v areálu SOTES. Travní odpad vzniklý údržbou 
zelených ploch města bude zpracováván v této kompostárně a poté 
využíván jako hnojivo.

Vazba na prioritu B. 3.6. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Krejcarova lávka - sanace 

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

5 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

2014 - 2014

Předpokládané 
zdroje financování

Prostředky města

Stručný popis aktivity Pokud budou přiděleny prostředky z rozpočtu města, bude provedena
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(projektu) demolice části lávky - poškozeného oboustranného betonového schodiště 
a následná sanace zbývající části Krejcarovy lávky. 

Vazba na prioritu B. 3.6. - Aktivita

Název aktivity
(projektu)

Psí útulek

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

40 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Odloženo

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace + finanční spoluúčast okolních obcí 

Stručný popis aktivity
(projektu)

Záměrem je vybudovat na okraji Jižního lomu psí útulek s větší kapacitou 
psů s možností krátkodobého ubytování jiných odchycených zvířat, včetně 
krematoria pro zvířata. Hledá se vhodný dotační titul. Zpracovaná je 
projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. Vydáno je územní 
rozhodnutí.

C. Sociální oblast, zdravotnictví, bydlení, školství, kultura, volnočasové aktivity, cestovní ruch

Vazba na prioritu C. 4.1. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Stavební úpravy KSZ Sokolov - Hornický dům 2. etapa

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

153 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Odloženo

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace

Stručný popis aktivity
(projektu)

Stavební a svodové úpravy. Odvodnění spodních vod. Revitalizace 
interiéru dle původní podoby v roce 1925. Projektu nebyla přidělena 
dotace.

Vazba na prioritu C. 4.1. - Projekt
Název aktivity
(projektu)

Kino Alfa - hudební klub - stavební úpravy

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady

22 700 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Odloženo

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace

Stručný popis aktivity
(projektu) Rekonstrukce nevyužitých prostor suterénu kina Alfa. Vybudování 

společenského sálu s barem, sedačkami a pódiem. Měkké projektové 
akce za přeshraniční spolupráce s Německem. Projekt nezískal dotaci z 
Operačního programu přeshraniční spolupráce - cíl 3 (Česko-Sasko).

Vybudování bezbariérového přístupu do prostor kina a sklepních 
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prostor, kde po odvedení spodních vod, které prosakují do objektu, 
vznikne sál pro koncertní vystoupení

Vybudování nové přístupové komunikace vč. parkovacích míst a 
terénních úprav

Vazba na prioritu C. 4.5. - Projekt
Název aktivity
(projektu)

Bobová dráha Sokolov

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

36 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Odloženo

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace

Stručný popis aktivity
(projektu)

Bobová dráha umístěná v severovýchodní části města Sokolova u 
rozhledny Hard mezi ulicemi Hornická a Karla Havlíčka Borovského bude 
sloužit k zábavnému využití volného času obyvatel. Zpracována je 
projektová dokumentace pro stavební povolení, která jsou již vydána. 
Čeká se na vhodný dotační titul

Vazba na prioritu C. 4.5. - Projekt

Název aktivity
(projektu)

Ideová studie nábřežní promenády Lobezského potoka

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor rozvoje města)

Předpokládané
finanční náklady

2 000 000 Kč

Předpokládaný
termín realizace

Odloženo

Předpokládané 
zdroje financování

Dotace

Stručný popis aktivity
(projektu)

Studie navrhuje více aktivit, ze kterých budou vybrané části realizovány. 
Podán návrh realizace motýlího schodiště, podán návrh na sanaci lávky 
za ISŠTE přes Lobezský potok. Celkový koncept využití daného území dle 
studie však nebude proveden. 

Vazba na prioritu C. 4.5. - Projekt
Název aktivity
(projektu)

Fotbalový stadion FK Baník Sokolov

Nositel projektu
(odpovědný odbor)

Město Sokolov
(Odbor správy majetku)

Předpokládané
finanční náklady 500 000 000 Kč
Předpokládaný
termín realizace Odloženo
Předpokládané 
zdroje financování Dotace
Stručný popis aktivity
(projektu)

Studie nového fotbalového stadionu v prostoru současného tréninkového 
travnatého hřiště vlevo od hlavní brány do areálu Baník z ulice Slovenská. 
Projektu nebyla přidělena dotace.

D. Podnikatelské prostředí
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