Strategie rozvoje města Borohrádku

Integrovaný plán rozvoje města
BOROHRÁDKU

Integrovaný plán rozvoje města Borohrádku zpracovala
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Jednatelství Rychnov nad Kněžnou
Výstupy: http://www.mestoborohradek.cz/
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OBECNÝ ÚVOD
Integrovaný plán rozvoje města (dále IPRM) je zpracován za účelem dosažení
jednotného postupu při přípravě, hodnocení, schvalování a realizaci záměrů rozvoje
města. IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci
odvětvových a územních politik. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních
prostředků ze strukturálních fondů (dále jen „SF“) s cílem zajistit synergický efekt
jednotlivých intervencí podporujících města jako póly rozvoje regionu prostřednictvím
koncentrace alokace finančních prostředků do geograficky vymezené zóny města nebo
v rámci řešení klíčového tématu rozvoje města.

IPRM je zpracován pro období 2007-2013. IPRM

patří k nejvýznamnějším

koordinačním mechanismům pro intervence operačních programů cílené na rozvoj měst
a venkova. Výstupem IPRM jsou projektové záměry na rozvoj města. Tím je zajištěno
synergické působení jednotlivých aktivit, které realizují strategické rozvojové cíle a
priority města a umožňují dosažení významné koncentrace investic.

V návaznosti na Národní Integrovaný referenční rámec řeší IPRM propojení aktivit,
jakými jsou například rozvoj a adaptace počátečního vzdělávání a posilování lidského
kapitálu ve výzkumu a vývoji (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost),
přilákání a udržení talentů a vysoce kvalifikovaných pracovníků a řešení problému v
oblasti sociální integrace (OP Lidské zdroje a zaměstnanost), zlepšení stavu jednotlivých
složek životního prostředí (OP Životní prostředí), rozvoj podnikání a podpůrných
podnikatelských služeb ve městech (OP Podnikání a inovace), rozvoj inovačního
potenciálu ve městech (OP Výzkum a vývoj pro inovace).

Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších
identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu
měst. Efektivita spočívá především v smysluplné návaznosti a synergickém efektu
jednotlivých aktivit a opatření. Tento integrovaný přístup přináší významný multiplikační
efekt, který mobilizuje jak veřejné, tak soukromé zdroje.
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1.1 DEFINICE INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA
Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a
časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci
tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce
či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.

Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem celkové vize
strategie rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí
města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období
2007 – 2013.

1.2 CÍLOVÁ SKUPINA
Město Borohrádek

1.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
1) Zpracovatelem IPRM je Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje,
IPRM schválilo Zastupitelstvo města Borohrádek, které je odpovědno za jeho
realizaci;
2) IPRM vychází z analýzy potřeb města;
3) ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace IPRM město respektovalo princip
partnerství a zapojení veřejnosti;
4) IPRM je integrovaným řešením, které přinese synergické efekty;
5) IPRM naplňuje obsah a strukturu stanovenou metodickým pokynem pro tvorbu
Integrovaného plánu rozvoje města, jsou doloženy povinné přílohy a dodrženy
zásady pro přípravu a zpracování IPRM;

Obsah a struktura IPRM
1)
2)

3)
4)

Prezentace souladu s nadřazenými Integrovanými dokumenty města
včetně územního plánu;
analýza současné ekonomické a sociální situace města, SWOT analýza.
Na jejich základě budou identifikovány a vymezeny městské zóny nebo
tématické oblasti, do kterých se budou soustřeďovat intervence;
zdůvodnění výběru zóny/tématu na základě ekonomické a sociální analýzy
situace města;
popis zóny/tématu, popis problémů,
které je nutno v území řešit,
stanovení cíle a strategie řešení s ohledem na priority operačních
programů;
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5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

popis opatření a aktivit, které vedou k dosažení cílů IPRM v jednotlivých
prioritních oblastech – indikativní seznam projektových záměrů, včetně
návrhů identifikace příslušných OP, prioritních os a opatření;
popis očekávaných výsledků a výstupů včetně relevantních indikátorů;
časový harmonogram a návaznost jednotlivých aktivit;
finanční plán včetně popisu způsobu financování, který zahrnuje kromě
intervencí ze strukturálních fondů i ostatní finanční zdroje;
popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM (včetně
organizačního schématu);
popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM;
popis transparentního způsobu výběru projektových záměrů (aktivit) do
IPRM;
doložení schopnosti města realizovat IPRM – závazek kofinancování;
vliv IPRM na horizontální témata;
analýza rizik;
mapa území celého města s jasným vyznačením zóny.

1) Soulad s nadřazenými strategické dokumenty
1.1. Územní plán města Borohrádku.
Všechny aktivity vytyčené IPRM korespondují s územním plánem města Borohrádku.
1.2. Strategický plán rozvoje a obnovy obcí Podorlicko (2002)
IPRM města Borohrádku koresponduje s projekty k realizaci opatření obsaženými v tomto
strategickém dokumentu – část 6 :
Projekt :
č. 28. – výstavba domu s pečovatelskou službou
č. 33 – obchvat města v návaznosti na novou trasu silnice I/36
č. 63 – protipovodňové opatření „Bělidlo“
č. 75 – zřízení sběrného dvora
č. 76 – zřízení úložiště organických odpadů
č. 81 – oprava kulturních památek – ohradní zdi
č. 82 – sportovní rybník
č. 94 – příprava výstavby RD Jiráskova ulice
č. 95 – asanační úpravy bývalého asanačního podniku
1.3. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015
Jde o tyto vazby na globální cíle
• Začlenit region ve všech aspektech rozvoje do integrovaného evropského
prostoru.
• Zajistit kvalitní životní podmínky všem obyvatelům Královéhradeckého kraje.
• Zvýšit kvalitu životního prostředí.
• Dosáhnout vyváženého růstu celého regionu při respektování zásad trvale
udržitelného rozvoje.
Životní prostředí je průřezovým tématem Strategie rozvoje kraje, které je
naplňováno zejména v oblasti zlepšování životního prostředí a růstu kvality života
v regionech.
IPRM se zabývá především aktuálními tématy pro tento prioritní cíl :
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Zvýšení přitažlivosti života na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje
Priorita je zacílena na zvýšení přitažlivosti a kvality života na venkově zajištěním
možností uplatnění na trhu práce, zvyšováním úrovně občanské vybavenosti a služeb. To
bude zajištěno efektivním využíváním přírodních atraktivit a ekonomického potenciálu
venkovských oblastí. Důraz bude kladen na zabezpečení konkurenceschopnosti
zemědělství, zvýšení technologické úrovně zemědělské výroby a na zvýšení podílu
cestovního ruchu na prosperitě venkovských obcí. Tím se omezí nepříznivý demografický
vývoj venkovských oblastí. Zásadou je zachování tradičního rázu venkovského prostoru a
respektování vyváženého rozvoje regionů. Tyto aktivity musí být v souladu s maximální
ochranou životního prostředí jako základním principem udržitelného rozvoje.
Podpora zavádění moderních metod plánování pro udržitelný rozvoj
Moderní plánování obcí, měst a regionů je jedním z klíčových faktorů pro
vyvážený a komplexní rozvoj území s ohledem na respektování zásad trvalé udržitelnosti.
Systematická podpora zavádění moderních a mezinárodně uznávaných metod plánování
je fundamentem pro vytvoření širokého společenského konsensu nad budoucností
regionu. Prostřednictvím zpracování a uplatňování kvalitních strategických rozvojových
koncepcí, územních plánů a dalších dokumentů pro střednědobé a dlouhodobé plánování
na úrovni obcí a regionů lze propojit ekonomický a sociální růst s aspektem kvality
životního prostředí.
Regiony a obce si prostřednictvím těchto metod, založených na vytváření
partnerství jednotlivých sektorů (veřejného, neziskového a podnikatelského), na
všeobecném konsenzu a diskuzích o rozvoji regionu, mohou specifikovat hlavní směry a
cíle rozvoje včetně prostředků k jejich dosažení. Zlepší jejich pozici pro získávání vnějších
finančních zdrojů – zejména dotací. Za předpokladu jejich kvalitního zpracování,
důsledného prosazování a realizace jsou dlouhodobým nástrojem rozvoje obcí a regionů
snižujícím vlivy a tlaky prosazování zájmů jednotlivých osob či skupin ve svůj prospěch
na úkor zájmů většiny. Umožní také obcím a regionům využívat své zdroje a možnosti
hospodařit se svými finančními prostředky efektivněji a v souladu s vyváženým rozvojem
všech složek života.
Zlepšení stavu a ochrany životního prostředí
Kvalita životního prostředí úzce souvisí s atraktivitou celého regionu. Zejména
urbanizované oblasti se potýkají s nadměrnou environmentální zátěží způsobenou
převážně dopravou a průmyslovou výrobou. Venkovské oblasti jsou více zatížené
negativními vlivy ze zemědělství, potýkají se s celkově narušenou krajinou a sníženou
biodiverzitou, čelí přírodním živlům apod. Úzká je vazba socioekonomického rozvoje a
kvality životního prostředí a proto je třeba životní prostředí považovat v dlouhodobém
období za faktor, který působí na místní/regionální konkurenceschopnost. Investice do
životního prostředí posilují udržitelnost hospodářského růstu a snižují náklady (popř.
předcházejí vzniku nákladů), které vznikají negativními externalitami ekonomického
rozvoje. Z hlediska zlepšení stavu životního prostředí je důležitá ochrana a revitalizace
krajiny s důrazem na zvyšování biodiverzity. S tím souvisí i systematické vytváření
územního systému ekologické stability (ÚSES). Zejména v environmentálně konfliktních
oblastech a zájmech je důležitý komunikativní a participativní přístup k ochraně přírody a
krajiny. Záplavy z předchozích let si vyžádaly rozsáhlejší výstavbu protipovodňových
opatření. Je nutné v co největší míře předcházet vzniku odpadů a v případě jejich vzniku
zúročit jejich další využití (včetně jejich třídění, recyklace a likvidace). Obnovitelné zdroje
energie jsou nevyčerpatelným zdrojem alternativní energie a představují energetický
trend budoucnosti. Zvýšení jejich podílu na celkové výrobě energie přispěje ke snížení
spotřeby primárních neobnovitelných zdrojů energie, a tím i ke snížení exhalací.
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Zvýšení kvality bydlení a zlepšení vzhledu měst a obcí
Zajištění kvalitního a dostupného bydlení v příjemném prostředí měst a obcí patří
mezi základní podmínky kvality života a vytváří předpoklady k příchodu nových obyvatel,
což může posléze iniciovat další rozvojové aktivity v kraji. Specifický cíl řeší bytovou
výstavbu a vytvoření vhodných podmínek pro budování nových rodinných a bytových
domů včetně doprovodné infrastruktury a zajištění ploch vhodných pro potencionální
bydlení. Je třeba se zaměřit na ekologicky šetrné způsoby výstavby a zároveň na
snižování energetické náročnosti staveb a provozu budov. V rámci tohoto cíle bude
řešena též obnova a regenerace zastaralého domovního a bytového fondu, který tak
zabezpečí určitý standard k bydlení. Při urbanistickém řešení návaznosti nových staveb
na stávající zástavbu je třeba dbát na architektonickou citlivost a kultivovanost. Ke
zlepšení vzhledu měst a obcí přispěje úprava a revitalizace veřejných prostranství tj.
náměstí, návsí, chodníků, pěších zón, parků včetně oddechových zón či dětských hřišť aj.
Zvýšený zájem je soustředěn zároveň na péči, regeneraci a výsadbu zeleně, která plní
řadu významných funkcí, zejména estetickou, hygienickou, rekreační a bioklimatickou
a dotváří charakteristický ráz města nebo obce.

2) Analýza současné ekonomické a sociální situace města, SWOT
analýza
Samostatný dokument, jež tvoří přílohu tohoto dokumentu.

3) Zdůvodnění výběru tématu na základě ekonomické a sociální
analýzy situace města;
Město Borohrádek je obklopeno pěknou přírodou a je z něho dobře dostupná celá řada
turistických cílů. Průmysl města je orientován především na využití jeho polohy a
přírodních zdrojů, převládá dřevozpracující průmysl.
Tématem pro rozvoj města je orientace na základní infrastrukturu cestovního ruchu
(postrádá zejména ubytovací kapacity, výrazně je třeba zlepšit vzhled města, orientaci
pro turisty, komunikace, cyklostezky a cyklotrasy, lavičky, osvětlení, vzhled budov na
náměstí, vytvoření turisticky atraktivních cílů, propagace, apod.) a zlepšení životních
podmínek obyvatel ve městě.

4) Popis problémů, které je nutno v území řešit, stanovení cíle a
strategie řešení s ohledem na priority operačních programů;
Absence parku ve městě
- revitalizace a
regenerace středu
města Borohrádek

Vybudovat městský park

ROP – součást uceleného
projektu zaměřeného na
revitalizaci a regeneraci
veřejných prostranství
ROP 2.3, OP ŽP 6.5
(výsadba zeleně, zakládání
parků)

Před dokončením je
plán obnovy urbánní
zeleně ve městě (termín
31.1.2008)

Vysadit zeleň dle plánu

ROP 2.3, OP ŽP 6.5
(výsadba zeleně, zakládání
parků)

Parkování před MÚ

Vybudování parkoviště

ROP 2.3. – revitalizace
veřejných prostranství jako
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součást uceleného projektu
ROP 2.3. - revitalizace
veřejných prostranství jako
součást uceleného projektu

Ruina rohového domu
čp. 13 na náměstí u
Škopů.
Vzhled některých
budov, které hyzdí střed
města

Vykoupit nefunkční dům,
zbourat a vytvořit
bezpečnější křižovatku
Zřízení funkce městského
architekta

Šachov – úprava návsi

Zpracovat projekt na
zvelebení obce

ROP 2.3

Středisko Zámlýní :
Špatná údržba břehů a
okolí u písníků na
Zámlýní (sečení
trávníku, umístění
laviček, odpadkových
košů), absence
sociálního zařízení
Zámlýní
Dostupnost místního
areálu k rekreaci –
Zámlýní – pouze po
silnici I. třídy, absence
cesty pro kola a pěší

Vybudování lepšího přístupu
k řece, oprava břehů,
umístění laviček a košů,
vybudování cesty podél
řeky, vybudování sociálního
zařízení Zámlýní

ROP - součást uceleného
projektu zaměřeného na
revitalizaci, regeneraci
veřejných prostranství
OP ŽP 6.5 (Regenerace
urbanizované krajiny –
vodní toky atd.), popř. OP
ŽP 1.3 (eliminace povodní –
úprava koryt...)
ROP 3.1 (cest. ruch), ROP
1.2 (dopravní dostupnost
ve městě), PRV II.2.4.2 (v
lesích), OP ČR PR 2.2
(Polský partner –
návaznost na stezky
k Polsku)

Chybí informace o
možnosti využití 3
veřejných studen v obci
Šachov

Vybudování stezky na
Zámlýní

Výkupy pozemků pro hráze
Bělidlo, Zámlýní,
komunikace
Prověřit možnost využití,
opravit a zpřístupnit studny

ROP – nelze

Havarijní stav WC v ZŠ
TGM

Rekonstrukce WC v ZŠ TGM
cena 5 mil. Kč

Norské fondy (kr. program
- výzva do 7.3.08), ROP
2.3 (návaznost na větší
projekt s rozšířením
nabídky vzdělávání

Havarijní stav WC
v církevní škole

Rekonstrukce WC v církevní
škole

Norské fondy (kr. program
- výzva do 7.3.08), ROP
2.3
OP ŽP 3.2, zčásti ROP 2.3
(zvýšení nabídky
vzdělávání)

Výměna oken v církevní
škole

Dokončena
dokumentace
protipovodňových
opatření a tato jsou
připravena k realizaci
Absence ubytovací

Výměna části oken
v mateřské škole
Realizovat protipovodňová
opatření

Posílení ubytovacích
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Žadatelem musí být svazek
obcí – projekt hotov
OP ČR PR 1.3 (spolupráce
s polským partnerem), OP
ŽP 1.3
ROP 3.1 (cest. ruch),

kapacity

kapacit, např. bývalý
pivovar

Město Borohrádek
zahájilo jednání
s majitelem pozemků
Českých drah o využití
zanedbaných pozemků
ve vlastnictví ČD

Revitalizovat pozemky a
určit je pro naplnění
veřejných zájmů

Průčelí hospody na
náměstí odpuzuje
vzhledem

Oprava průčelí

Svoz odpadu ve městě

v případě jiné
podnikatelské činnosti ROP
4.1 (brownfields) nebo OP
PI program Nemovitosti, OP
ČR PR 2.2 (cest. ruch
s polskou stranou)
Sběrný dvůr
OP ČR PR – 1.2 (spolupráce
s polskou stranou v oblasti
odpadů)
OP ŽP 4.1 (Nakládání
s odpady – financování
sběrných dvorů)
ROP 2.3. – revitalizace
veřejných prostranství jako
součást uceleného projektu
ROP – nelze
OP ŽP 4.1 (nakládání
s odpady, třídění,
bioodpad.....)
ROP – nelze
OP ŽP 1.1 (rekonstrukce,
oprava kanalizací)

Nefunkčnost některých
kanálů

Oprava kanálů

V letních měsících
prašnost a zápach
z místních výrobních
kapacit

Ve větší míře využívat
možnosti skrápění

ROP – nelze

Absence silničního
obchvatu města, průtah
silnice I. a II. třídy
náměstím
Cyklostezka Veliny Borohrádek

Vybudovat silniční obchvat

ROP 1.1 - Pouze silnice 2. a
3. třídy, žadatel kraj

Příprava projektu

Svazek obcí
ROP 3.1. (cest. ruch), ROP
1.2 (dopravní dostupnost
ve městě), PRV II.2.4.2 (v
lesích), OP ČR PR 2.2
(Polský partner –
návaznost na stezky
k Polsku)

Havarijní stav
historického pivovaru
v soukromém
vlastnictví Ing.
Plachetky

Rekonstrukce historického
pivovaru pro další využití –
smíšená činnost – penzion
pro ubytování a služby
s tím spojené, zčásti
bydlení

BOTANA – bývalý
výrobní závod nyní bez
využití

Rekonstrukce objektu pro
nové komerční využití
k drobnému podnikání –
sklady, prodej a
administrativní budova

ROP 2.3 (obč.
infrastruktura), ROP 3.1
(cest. ruch), ROP 4.1
(brownfield pro výr.,
podnikat. účely), OP PI
program nemovitosti, OP
ČR PR 2.2 (cest. ruch
s polskou stranou)
ROP 2.3 (obč.
infrastruktura), ROP 3.1
(cest. ruch), ROP 4.1
(brownfield pro výr.,
podnikat. účely), OP PI
program nemovitosti, OP
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ČR PR 2.1 (podnikat.
projekt s polskou stranou)

Bývalý sklad Státního
statku – nevyužitý
prostor v blízkosti ZŠ
TGM
Informační tabule
v centru města s mapou
města a popisem
historie obce
Absence nekuřácké
restaurace ve městě

Přestavba pro další
sportovní využití – i pro
využití základní školou

Absence policie ve
městě
Výstavba nových RD

Větší účast policie ve městě

Velké zatížení
komunikací a jejich
špatný stav

OP ČR PR – 3.2 (spolupráce
s polskou stranou), ROP
2.3 (rozšíření nabídky
vzdělávání)
ROP 3.2 (propagace CR)
2.3 (s rekonstrukcí
náměstí)

Aktivní působení na
provozovatele restaurací

Převést potřebné pozemky,
vydat územní rozhodnutí.
Připravit infrastrukturu a
zahájit prodej pozemků do
soukromého vlastnictví

ROP – nelze
Program MMR podpora
zasíťování a příprava pro
výstavbu RD v obcích

Výměna oken od silnice
Nádražní v bytovém domě
554, majetek města, cena
0,15 mil. Kč
Chodník v ulici 5. května

Velké zatížení
komunikací a jejich
špatný stav

Místní komunikace
Švermova – Čerťák 0,45

Velké zatížení
komunikací a jejich
špatný stav

Chodník v Družstevní ulici

Velké zatížení
komunikací a jejich
špatný stav

Vybudování parkování ve
Smetanově ulici

Velké zatížení
komunikací a jejich
špatný stav

Chodníky a parkovací stání
– Husova ulice

Velké zatížení
komunikací a jejich
špatný stav

Parkoviště u ZŠ TGM

Velké zatížení
komunikací a jejich
špatný stav

Úprava návsi Šachov

Velké zatížení

Silnice II a III třídy
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ROP 2.3

komunikací a jejich
špatný stav.

Velké zatížení
komunikací a jejich
špatný stav

Přemístění
autobusového
nádraží na vhodné
místo

Stěžejní podniky ve
městě (Serafín
Campestrini, Prague
Polyeder, ŽPSV) mají
nedostatek pracovních
sil a začínají hledat své
pracovníky i v zahraničí
Absence vzdělávacích
kurzů v městě

Plynofikace kino a klub
důchodců
Bezbariérový přístup škola,
pošta, úřad
Dětské hřiště u kina
Chodník u bytového domu u
kina

ROP 2.3 (Max. součástí
regenerace náměstí)

Likvidace septiku u č.p. 544
Odstranění č. p. 139 – býv.
Lapuníkovi
Vyhledat vhodnou lokalitu,
připravit projekt

Autobusové čekárny, nákup
nebo zhotovení
Infrastruktura pro výstavbu
RD
Vytvořit podmínky pro
příjem pracovníků ze
zahraničí a doplnit jimi
potřebné podniky
(ubytování, poradenství,
výuka ČJ, orientace
v právní legislativě,
začlenění do společnosti)
Vznik vzdělávacích kurzů

V plánovacím období EU
v letech 2004 – 2006
nedošlo zatím
k výraznější podpoře
vzdělávání ve vazbě na
zaměstnanost
s podporou fondů EU

Seznam potřebných
vzdělávacích aktivit
v jednotlivých firmách,
zahájení vzdělávání

Transfer nových
technologií je dosud
nejlépe uplatněn ve firmě
Serafin Campestrini.
Ostatní firmy mají
s uplatněním inovačního
podnikání málo zkušeností

Zavedení nových technologií,
nákup výrobních linek

Rozšíření kapacity
Mateřské školy

Nová přístavba
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Program MMR zasíťování
OP LZZ
1 Adaptabilita –
rekvalifikace, kurzy, školení
apod., OP ČR PR
2.1 – (spolupráce s polskou
stranou)

OP LZZ
1 (zaměstnanci firem –
např. rekvalif.), OP VK 3.2
– Podpora nabídky dalšího
vzdělávání, vzdělávání
úředníků – OP LZZ 4
OP LZZ 1

1. OP ČR – PR 2.1
2. OPPI - Potencionál, Inovace
(Programy zprostředkované
přes HK pobočku
Czechinvestu)

Navrácení lesů do majetku
Města Borohrádek

Navrácení správné funkčnosti
lesů

Ve městě dosud není
bezbariérový přístup do
marketu, chodník před
konzumem
s bezbariérovým
přístupem do prodejny
Chybí bezbariérový
přístup do místního
kulturního zařízení
(Sokolovna) a na poštu

Vybudování bezbariérového
přístupu do sokolovny a do
marketu a na poštu

Sokolovna – neuspokojivý
technický stav

Jednání s majiteli o možnosti
pronájmu nebo bezúplatného
převodu do majetku obce a
oprava budovy
Nákup nové technicky

Zastaralá technika
místních hasičů
Domov důchodců –
středisko sociálních služeb

Po převodu do majetku města
vytvořit moderní plán zajištění
sociálních služeb

Údržba budov v majetku
města

Energetický audit budov,
výměny oken, osvětlení,
zateplení, vytápění atd.

Víceúčelové sportoviště

Vybudování nových sportovišť

ROP 2.3 Součást uceleného
projektu řešící např.
revitalizaci náměstí

5) Popis opatření a aktivit, které vedou k dosažení cílů IPRM v
jednotlivých
prioritních
oblastech
–
indikativní
seznam
projektových záměrů, včetně návrhů identifikace příslušných OP,
prioritních os a opatření;
1. Projekt „Revitalizace a regenerace středu města Borohrádek“ – ozelenění
náměstí, náhrady ruiny parčíkem, parková úprava kolem školky a městského
úřadu, parkoviště u městského úřadu a školky, obnova plotu, cest, laviček,
výsadba stromů na náměstí - ROP 2.3
2. Projekt „Nový vzdělávací program školství v Borohrádku“ – v základní škole,
spojeno se stavebními úpravami, nový vzdělávací program v nově vznikajícím
mateřském centru + stavební úpravy církevní školy pro možnost vzniku nového
vzdělávacího programu + mateřské centrum
•
•
•
•

OP VK 1 – vzdělání, ideální návaznost na projekt ROP
ROP 2.3 rekonstrukce s podmínkou zvýšení nabídky vzdělávání
OP ČR PR 2.3 spolupráce škol (polsko – česko)
Výměnné stáže pobyty – Programy Comenius, Leonardo – Agentura NAEP

3. Infrastruktura pro turistiku – projekt „Propojení cyklostezek od Velin přes
Borohrádek do Zámlýní a Šachova“, napojení na cyklotrasu směr Týniště,
vybudování parkoviště na novém turistickém cíli Zámlýní, veřejných WC a pláže,
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lavičky - ROP 1.2 + 3.1, event. OP ČR PR 2.2 (návaznost na Polsko), tomu
předchází: zpracování studie cyklostezky

Další úkoly, které zastupitelstvo města upřednostňuje jako
priority:
-

Výstavba nových RD v lokalitách vymezených územním plánem.
Vybudování sběrného dvora v součinnosti s koncepcí DSO Poorlicko a firmou ODEKO.
Vybudování autobusového nádraží.
Rekonstrukce kanalizace v ul. Jiráskova a Partyzána Petra ve spolupráci s DSO Tichá
Orlice.
Zpracovat energetický audit staveb v majetku města a zajistit jejich případné zateplení.
Připravit organizační podklady pro převzetí a využití místní sokolovny.
Spolupracovat na dořešení restitucí a navrácení historického majetku v k.ú. města.
V souvislosti s předpokládaným převzetím DD zajistit ve spolupráci s tímto zařízením
rozvoj a zkvalitnění soc. služeb pro naše město a okolní obce.
Ve spolupráci s místní ZŠ organizovat vzdělávací program pro občany v oblasti
informatiky a jazykové výuky.
Dokončit zpevňování ploch místních komunikací, včetně postupné rekonstrukce
chodníků města včetně místní části Šachov..
Zajistit realizaci projektu na protipovodňová opatření.
Zajistit obměnu místního rozhlasu za novou bezdrátovou technologii, včetně rozšíření a
místní část Šachov.
Vybudovat centrální sportoviště města včetně zbudování naučného dětského hřiště
BESIP.
Řešit parkovací plochy ve měst, zvláště u veřejných a společenských center (školy,
kino, hřbitov, ...)

6) Popis očekávaných výsledků a výstupů včetně relevantních
indikátorů;
1. Projekt „Revitalizace a regenerace středu města Borohrádek“
• ozelenění náměstí
• parková úprava, vybudování sportovišť v okolí Církevní školy
• odkoupení a zbourání ruiny na náměstí za účelem vytvoření zelené plochy a
rozšíření a zpřehlednění křižovatky přiléhající k náměstí
• obnova plotu u mateřské školy
• regenerace cest v parku u mateřské školy
• regenerace parku u hřbitova
2. Projekt „Nový vzdělávací program školství v Borohrádku“
• vytvoření 3 nových vzdělávacích programů v ZŠ TGM
• vybudování jedné velké učebny s možností oddělení mobilní stěnou
v ZŠ TGM
• vybudování dvou jazykových učeben v ZŠ TGM
• vybudování jednoho jazykového kabinetu v ZŠ TGM
• rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ TGM
• vybudování mateřského centra v Církevní škole
• vybudování sociálního zařízení pro mateřské centrum v Církevní škole

12

3. Projekt „Propojení cyklostezek od Velin přes Borohrádek do Zámlýní a
Šachova“
• vytvoření přibližně 2 km cyklostezky navazující na stávající síť cyklostezek
• vybudování veřejných WC u písníku na Zámlýní
• umístění přibližně 15 laviček u písníku na Zámlýní
• vybudování pláže u písníku na Zámlýní
• obnova návsi v Šachově

7) Časový harmonogram a návaznost jednotlivých aktivit;
1. Projekt „Revitalizace a regenerace středu města Borohrádek“
 vytvoření projektové dokumentace : 3/2008
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkup nemovitosti na náměstí :
 3/2008
 usnesení zastupitelstva o záměru na odkoupení nemovitosti, demolici
nemovitosti a následné parkové úpravě : 3/2008
 podání projektu ROP 2.3. : 3/2008
2. Projekt „Nový vzdělávací program školství v Borohrádku“
• vytvoření projektové stavební dokumentace : 4/2008
• pravomocné stavební povolení akce : 5/2008
• podání projektu ROP 2.3. : dle aktuální výzvy
3. Projekt „Propojení cyklostezek od Velin přes Borohrádek do Zámlýní a
Šachova“
• projednání záměru s vlastníky pozemků : 5/2008
• uzavření smluv na odkup pozemků : 8/2008
• zpracování stavební projektové dokumentace : 10/2008
• pravomocné stavební povolení : 11/2008
• podání projektu ROP 2.3. : dle aktuální výzvy

8) Finanční plán včetně popisu způsobu financování, který
zahrnuje kromě intervencí ze strukturálních fondů i ostatní
finanční zdroje;
Konkrétní finanční plány budou zpracovány pro jednotlivé projekty na základě konkrétní
zpracované projektové dokumentace včetně vyčíslení rozpočtů jednotlivých projektů.
Pro financování jednotlivých projektů budou využity překlenovací úvěry z bank.

9) Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM (včetně
organizačního schématu);
Zpracovatelem IPRM je Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje,
jednatelství Rychnov nad Kněžnou. Všechny aktivity projednává se starostou města. Do
projektového týmu pro řízení IPRM a jednotlivých projektů jsou zařazeni podle potřeby
projektanti stavebních a jiných prací a zaměstnanci města, zejména tajemník, stavební
technik a vedoucí ekonomického odboru.
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Starosta města

Zpracovatel projektu

Projektanti

Pracovníci

stavebních a jiných prací

městského úřadu

10) Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a
realizaci IPRM;
Zpracovatel IPRM vyzval všechny občany města k účasti v dotazníkové akci, která
přinesla rozsáhlý seznam připomínek. Ty byly rozděleny tématicky do šesti oblastí, jimiž
se IPRM zabýval. K ujasnění priorit byly sezvány čtyři odborné komise, které projednaly
všechny připomínky a výrazně napomohly zpracovateli IPRM k dalšímu postupu při
zpracování plánu dle metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj. Jednání
v jednotlivých komisích se zúčastnili relevantní partneři z oblasti podnikatelské sféry,
sociálních služeb, zástupci partnerů, kteří pečují o infrastrukturu města a zaměstnanci
města. Při tvorbě IPRM bylo dále využito statistických podkladů ČSÚ, přihlédnuto
k územnímu plánu města Borohrádek, Plánu strategického rozvoje oblasti Podorlicko a
Strategického plánu rozvoje Královéhradeckého kraje.
Následovaly konzultace se
starostou města Borohrádek, kdy došlo k ujasnění priorit, seznamu připomínek a
seznamu aktuálně potřebných projektů.

11) Popis transparentního způsobu výběru projektových záměrů
(aktivit) do IPRM;
Výběru projektových záměrů předcházel velmi rozsáhlý rozbor současných potřeb
města (viz oddíl Analýza) za maximálně možné účasti veřejnosti. Výběru priorit
potřebných k řešení předcházelo již zmíněné jednání odborných komisí, které vyústilo do
výběru konkrétních projektových záměrů.

12) Doložení schopnosti
kofinancování;

města

realizovat

IPRM

–

závazek

Město se zavazuje kofinancovat uvedené projektové záměry dotované z ROP a po
projednání konkrétních projektů v Radě města uvolní potřebné prostředky na jejich
realizaci, případně využije možnosti zapůjčení peněz na předfinancování projektů
prostřednictvím bankovních úvěrů.
Tři navržené projekty k realizaci z ROP budou kofinancovány ve výši 92,5% z fondu
EU a státního rozpočtu České republiky. Na dofinancování ve výši 7,5% disponuje město
v rozpočtu dostatečnými finančním zdroji.
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13) Vliv IPRM na horizontální témata
IPRM města Borohrádek je protkán horizontálními tématy ve všech oblastech.
Vyústění do zatím konkrétních tří projektů sleduje mimo jiné zlepšení životního prostředí
a podmínek pro život na venkově pro všechny skupiny osob. IPRM počítá se vznikem
mateřského centra, se vznikem Genderově spravedlivého vzdělávání s lepším přístupem
žen k odbornému vzdělávání v dosud výhradně mužských oborech – vznikem mateřského
centra a nových vzdělávacích programů v základní a církevní škole je výrazně posíleno
celé téma IPRM se soustředí na slaďování soukromého a pracovního života, a to ve všech
svých zamýšlených projektech na rozvoj cestovního ruchu, přípravě nových vzdělávacích
programů, regeneraci a revitalizaci středu města.
Zamýšlené vzdělávací programy mají za cíl i zvyšování povědomí veřejnosti o rovných
příležitostech žen a mužů, zvyšování povědomí veřejnosti o diskriminaci a sociálním
vyloučení, snížení hrozby digital divide (digitální propast - propad mezi osobami, které
mají přístup k moderním komunikačním a informačním technologiím a mají schopnost je
užívat a těmi, kteří touto výhodou nedisponují. Počítá se se zlepšením služeb pro seniory,
po převzetí Domova důchodců do majetku města se počítá s vytvořením nové moderní
strategie péče o starší spoluobčany.

14) Analýza rizik
Rizikem při realizaci IPRM v Borohrádku je :
1. nedostatečně připravená stavební projektová dokumentace
2. nedostatek zkušeností města s předkládáním žádostí o podporu projektů
z fondů EU
3. nízká administrativní kapacita MÚ pro přípravu a řízení projektů
V současné době je nutné věnovat maximálně zvýšené úsilí přípravě projektové
dokumentace a posílit vlastní zdroje v oblasti přípravy a řízení jednotlivých projektů

15) Mapa území celého města s jasným vyznačením zóny.
Viz samostatné přílohy

1.4 KOMPLEXNOST A SYNERGIE IPRM
1) Ekonomický rozvoj
a) podpora malých a středních podniků a drobných podnikatelů včetně
využívání nástrojů finančního inženýrství;
- Velké firmy - v současné době na území města absentují
- Mezi střední firmy a zaměstnavatele se řadí jen Serafin Campestrini s. r. o. – 120
zaměstnanců, Prague Polyeder a. s. – 120 zaměstnanců, Domov důchodců
Borohrádek 60 zaměstnanců, Lesní společnost Hradec Králové – 60 zaměstnanců,
- Malé firmy a zaměstnavatelé – s nejvyšším počtem zaměstnanců - ZŠ TGM – 30
zaměstnanců,
ŽPSV a. s. – 25 zaměstnanců, Strojmotiv s. r. o. – 20
zaměstnanců
- Po projednání se zástupci podnikatelů ve městě, které zaměstnávají větší počet
zaměstnanců (Serafín Campestrini, Prague Polyeder, ŽPSV Borohrádek) se
ukazuje, že v Borohrádku je výrazný nedostatek pracovních sil potřebných pro
tyto firmy. Firmy proto využívají možnosti volného pohybu osob a pracovních sil a
v současné době zaměstnávají také cizince. V tomto směru je třeba vytvořit
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-

-

podmínky pro zaměstnání osob s trvalým bydlištěm mimo Borohrádek, případně
vytvořit podmínky pro jejich přesídlení do Borohrádku.
Ve shora uvedených a dalších firmách je možné zajistit rozvoj výroby investicemi
do nových výrobních technologií a linek.
Firma Prague Polyeder potřebuje převést do soukromého vlastnictví pozemek, na
kterém stojí budovy. Pila byla postavena v roce 1986 a pozemek dosud vlastní
stát.
Prague Polyeder má volnou kapacitu odpadových surovin pro možnost
jejich dalšího využití. Ukazuje se možnost perspektivního využití – výstavba kotle
s rozvedením tepla do města.
Firma ŽPSV je schopna nabídnout prostory k pronajmutí a zbytkový stavební
materiál. Ve společnosti ŽPSV se v současné době řeší zvýšená prašnost v letních
měsících zkrápěním a další možností snížení ekologické zátěže realizací výroby v
ŽPSV je stavba protihlukové stěny – toto jsou témata pro možnost podpory ze
strany evropských fondů.

b) investiční příprava území pro podnikání a výstavba podnikatelských
nemovitostí;
- Ve městě se ukazuje velké zatížení komunikací, které využívají tyto výrobní firmy.
Je třeba investovat do oprav komunikací, případně nové výstavby komunikací.
c) podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost;
- V borohrádeckých firmách nebylo v minulém plánovacím období EU, tedy v letech
2004 – 2006, využíváno podpory na vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost.
V současné době se ukazuje potřeba vzdělávání nových pracovníků (například
kurzy českého jazyka pro zahraniční pracovníky). Problematika může být řešena
individuelně v jednotlivých firmách, případně společným projektem pro stejnou
cílovou skupinu zaměstnanců.
d) zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech - doplnění kulturní,
sportovní a/nebo zábavní infrastruktury v centrech měst nebo ve vazbě
na stávající turistické cíle/památky.
- Borohrádek má pro turisty relativně slabé zázemí. Nedostatek ubytovacích
zařízení (v současné době se na náměstí dokončuje stavba soukromého penzionu
s možností ubytování v několika pokojích), malý počet stravovacích zařízení
s podprůměrnou úrovní služeb, jediný sál v místní sokolovně je pro kulturní akce
minimálně využíván. Mapy pro turisty jsou pouze u nádraží a na náměstí, chybí
více informací o historii města a podrobnější mapy ve městě. Dosud je ve městě
malá vazba na cyklostezky v okolí (jen ve směru na Týniště), ale problém je
v současné době ošetřován výstavbou nové cyklostezky Veliny – Borohrádek a
záměrem vybudovat stezku do Zámlýní a Šachova s dalším napojením ve směru
na Orlické podhůří.

2) Sociální integrace
a) boj s vysokou a dlouhodobou nezaměstnaností;
- Region patří mezi ty, které mají v České republice nejnižší míru
nezaměstnanosti = cca 3 – 4%. IPRM proto tuto záležitost neřeší. Větší problém
představuje potřeba zaměstnání většího počtu pracovníků ve firmách Prague
Polyeder a Serafin Campestrini, které potřebují zajistit integraci pracovníků ze
zahraničí. S tím souvisí potřeba výstavby ubytovacích kapacit.
- V současné době jedná město Borohrádek s Pozemkovým fondem ČR (pracoviště
RK) o bezplatném převedení pozemků do majetku města (objednáno zaměření
pozemků) a na toto bude navazovat v souladu s územním plánem výstavba
zhruba 60 rodinných domků.
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b) lepší zaměstnanost prostřednictvím zvyšování kvality vzdělávání a
odborné přípravy;
- Ve městě byla v letech 2004-06 absence vzdělávacích kurzů pro veřejnost
s využitím dotací z EU. Pro město by bylo dobré zvážit přípravu celého
samostatného projektu z OP LZZ.
c) příprava pracovníků na ekonomiku založenou na znalostech;
– Management středních a menších firem řeší své odborné vzdělávání individuelně,
v malém městě absentují odborné vzdělávací kapacity
d) doplnění kapacit a zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury všech stupňů;
- Předpokládá se výstavba rodinných domků a k ní se váže potřeba rozšíření MŠ,
vzdělávací kapacity na úrovni ZŠ jsou dostatečné a nevyužívají nyní plně svou
kapacitu, o úrovni středního a vyššího školství město zatím neuvažuje.
e) podpora sociálního začlenění a rovných příležitostí;
– Ve městě a v celém rychnovském okrese je velmi nízká míra nezaměstnanosti (34%), v Borohrádku nejsou v současné době vážné problémy stran sociálního
začlenění a rovných příležitostí
f)
-

infrastruktura pro služby osobám se sníženou schopností pohybu nebo
orientace;
Dosud jsou problémy s bezbariérovým přístupem do kina, sokolovny nebo
marketu. Problém bude vyřešen v blízké budoucnosti bezbariérovými chodníky.

g) infrastruktura prevence sociálně-patologických jevů (zejména u
mládeže);
- V současné době jsou v provozu 3 oddělení MŠ a dosud vždy pokryla požadovanou
kapacitu. Pouze v letošním roce se nedostalo cca na 4 – 5 dětí. Příští rok odchází
hodně dětí do 1. třídy základní školy a místa v MŠ se uvolní.
V obci je nutné
rozšíření MŠ, a to vzhledem k výstavě nových rodinných domků.
Aktivity MŠ a
ZŠ jsou velmi pestré a různorodé. Tyto se obměňují a doplňují s ohledem na
zájmy žáků. V budoucím období postačí zachovat stávající stav.
- ZŠ počítá s vývojem nových vzdělávacích programů – tolerance a úcta, výuka
světových jazyků, kompletní znalosti v oblasti ICT
- Církevní škola – možnost začlenění nových vzdělávacích programů do nově
budovaného mateřského centra
h) tvorba systémů sociálních služeb ve městech (ve vazbě na komunitní
plánování);
- V Borohrádku
je v provozu Dům důchodců,
který patří k největším
v Královéhradeckém kraji. Úkolem města je projednat možnost odkoupení tohoto
zařízení do majetku obce. Následně je třeba
připravit novou strategii péče o
seniory.
- V Borohrádku je v provozu Klub důchodů s vlastní klubovnou a rozsáhlou
klubovou činností. V daném plánovacím období je třeba tento stav udržet.
i)
-

-

budování měst bez bariér, vytváření rovných podmínek mobility pro
všechny;
ZŠ navštěvují 2 žáci se sníženou pohyblivostí – škola řešila tento problém, má
k dispozici 2 schodolezy a nyní je připraven projekt úpravy školy – bezbariérový
přístup.
Město zajistí bezbariérový přístup do největšího obchodu v Borohrádku – konzum
na náměstí.
V rámci projektu Revitalizace a regenerace středu města Borohrádek se připravuje
bezbariérové řešení vstupu na Městský úřad.
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j)

opatření pro začlenění znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce a do
společnosti;

k) infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti občanů.
- V současné době v Borohrádku nepůsobí žádná složka policie. Město zařadí na
projednání v zastupitelstvu otázku zřízení vlastní městské policie a provoz
kamerového systému.
l)
-

infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti občanů.
Další úkoly v oblasti sociální integrace :
o Zřízení mateřského centra pro maminky s malými dětmi
o Finanční podpora dětských zájmových organizací
o Zajištění volně přístupného hřiště udržovaného na náklady obce

3) Životní prostředí
a) ochrana ovzduší;
- Problém tvoří jen při výrazně teplém počasí prašnost provozu ŽPSV, kde se
plánuje větší počet zkrápění.
b) ochrana vod;
- Prověřit možnost využití 3 veřejných studen v obci Šachov.
c) ochrana před hlukem
- Připomínky občanů jsou ve velmi malé míře k provozu pily v centru města a
ojediněle se vyskytl návrh na zákaz řezání dřeva v neděli. Odborná komise
připomínky projednala a nepřijala návrh na žádné limitující opatření.
d) zvýšení kvality urbanizované krajiny;
- V územním plánu města se počítá výhledově s obchvatem, který vyloučí většinu
provozu mimo město, kterým dosud vedou a na náměstí mají křižovatku
komunikace 1. a 2. třídy. Realizace obchvatu by byla zásadním průlomem do
zklidnění obce a vyšší kvality bydlení.
e) doplnění nebo zvýšení kvality urbánní zeleně ve městech;
- Zpracovat plán obnovy urbánní zeleně ve městě a začlenit jeho jednotlivé části do
místně příslušných projektových záměrů obce.
(v době zpracování IPRM se na tomto úkolu již pracovalo)
f)
-

individuální zakládání a obnova parků a další trvalé nelesní zeleně;
Pokračovat v úsilí zpracování záměru na úpravu a provoz parku v centru města a
dále úpravy návsi v Šachově.

g) opatření k ochraně přírody ve městech a jejich bezprostředním okolí
- Nejnaléhavějším problémem je úplný odklon kamionové dopravy, který vyřeší až
zmíněný silniční obchvat.
h) budování systémů nakládání s odpady;
- Je třeba projednat novou koncepci sběru odpadu ve městě s možností vybudování
nového sběrného dvora.
i)
-

využívání obnovitelných zdrojů energie ve městech
Ve městě je v provozu malá vodní elektrárna na řece Orlici.

j)

optimalizace hospodaření s energiemi (snižování energetické náročnosti)
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–

O snižování energetické náročnosti se pokusí firma Prague Polyeder.

k) protipovodňová opatření;
- Kompletní projektová dokumentace protipovodňových opatření byla zpracována.
- Navržená opatření budou realizována v souladu s projektem.
l)

zvýšení kvality krizového řízení a prevence rizik.

4) Přitažlivá města
a) obnova zanedbaných území města pro podnikání nebo služby;
- Dořešit otázku nemovitosti čp. 139 – rohový dům na náměstí.
- V souvislosti s výsledkem ankety ve městě spolupůsobit na majitele restauračních
zařízení v zájmu vytvoření nekuřáckého a kulturnějšího prostředí těchto zařízení.
b) úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných
prostranství;
- Trvale se zabývat jednotlivými připomínkami občanů města v oblasti úpravy a
obnovy zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství, zahrnout
požadavky do případného projektu zaměřeného do této oblasti.
- Zřídit nové a opravit stávající lavičky v prostoru u kina, nádražní, náměstí a podél
cesty do lesa.
c) zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech;
- Realizovat umístění nového osvětlení ve městě dle plánu zpracovaného Městským
úřadem.
d) zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb;
- Nadále usilovat o zřízení bankomatu ve městě.
- Zajistit převedení pozemků pro výstavbu rodinných domků do majetku města a
vytvořit občanům další nutné podmínky pro výstavbu RD.
- V jednání s drobnými podnikateli projevit maximální vstřícnost ze strany města při
zřizování nových podnikatelských služeb.
- Podpořit podnikatelské úsilí o vytvoření nových služeb zveřejněním výsledků
ankety, týkající se požadovaných služeb ve městě.
- Protlak pod viaduktem – zásobování pitnou vodou.
e) budování nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo
cestovní ruch;
- Ve městě je jediný sál s restauračním zázemím pro možnost uspořádání veřejných
kulturních a tělovýchovných akcí (koncerty, taneční zábavy, plesy, sportovní
soutěže). Majitelem je TJ Sokol. Budově chybí koncepce rozvoje tohoto zařízení,
která má v plánovacím období 2007-13 jedinečnou šanci na opravu.
- Připravit projekt cyklostezky propojující Borohrádek se Šachovem a Zámlýním.
- Umístit na náměstí informační tabuli s informacemi o historii města, objektech ve
městě a okolí.
- Osvětlení Šachova – přidat 1 světlo u Kamenických.
- Dořešit převedení vytipovaných pozemků do majetku města, a to za účelem jejich
využití pro volnočasové aktivity mládeže.
- Vytvořit podmínky pro postupné zkvalitňování služeb poskytovaných rekreantům
v prostoru písníků u Zámlýní.
f)

ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas nebo
cestovní ruch.
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5) Dostupnost a mobilita
a) zklidňování dopravy;
- Pravidelně připomínkovat výstavbu městského obchvatu.
- Na příjezdech do města umístit inforadary.
b) zvýšení bezpečnosti, zvýšení výkonu a kvality veřejné dopravy ve
městech;
- oprava komunikací a chodníků :
PRIORITA č. 1 pro rok 2008 - Jiráskova ulice – vybudování kanalizace, chodníků a
silnice.
PRIORITA č. 2 pro rok 2008 – ulice Partyzána Petra – oprava chodníku
PRIORITA č. 3 – opravy komunikací a chodníků v dalších částech města – léta
2009 – 2013 v pořadí stanoveném zastupitelstvem města na počátku roku 2009
- Odstranění stromu u pošty pro lepší viditelnost v křižovatce.
- Zlepšení stavu všech místních komunikací.
- Zprovoznit zadní přivaděč k pile.
- Apelovat na VČE – havarijní stav betonových sloupků veřejného osvětlení
c) řešení problematiky parkování.
- Vyřešit parkování u městského úřadu.

6) Správa věcí veřejných
a) „smart governance“ města a regiony;
- V městském zpravodaji zveřejňovat pravidelně systém informovanosti občanům, a
to především zveřejněním pravidelných časů hlášení místního rozhlasu.
b) integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst;
- V rámci IPRM byl vytvořen kompletní seznam problémů se stanovením cílů jejich
odstranění. Plán je v úzké vazbě na současné možnosti, tj. podporu ze strany
evropských fondů a vlastní finanční možnosti.
c) účast občanů;
- Návratnost dotazníků (cca 30%), zasedání čtyř odborných skupin a zařazení
mnohačetných připomínek do plánu rozvoje města svědčí o účasti občanů na
správě veřejných věcí velmi dobrým způsobem
d) sítě a výměna zkušeností;
- město Borohrádek má uzavřeno partnerství s polským městem Cieplowody, došlo
již k výměně zkušeností žáků základní školy, sportovních klubů a zástupců města

Postupy a principy přípravy a realizace IPRM
Město ustavilo pro přípravu, zpracování a realizaci IPRM řídící výbor IPRM při
respektování principu partnerství. Uzavřelo smlouvu o zhotovení díla, zpracování IPRM
s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, která řídila postup všech
prací při zpracování plánu.
Transparentním způsobem byli k účasti na zpracování IPRM vyzváni občané
města, dotazníkové akce se zúčastnilo 155 občanů s konkrétními připomínkami.
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Připomínkami se zabývaly 4 odborné komise složené z odborníků na projednávaná
témata a doporučily priority v jednotlivých oblastech. Partnerem byl i ČSÚ, ÚP
v Rychnově, předseda Svazku obcí Poorlicko, projektový manažer MAS, zaměstnanci MÚ,
orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace,
konzultanty projetoví manažeři různých organizací. Zpracovatel byl ve stálém kontaktu
se starostou obce, místostarostou a pracovníky MÚ, pracovníky KÚ a ROP Severovýchod.

Řízení přípravy, zpracování a realizace IPRM
Město uzavřelo Smlouvu o zpracování IPRM s RHK SVČ (v průběhu realizace byla
přejmenována na KHK KHK), která je odpovědná za administrativní zajištění přípravy a
zpracování IPRM.
Na základě analýz, strategií a dalších podkladů byl zpracován IPRM.
Transparentním způsobem popsaným v IPRM, při respektování pravidel národního
a komunitárního práva, město dále vybralo projektové záměry, které nejlépe naplňují
strategické záměry města a priority definované v IPRM. Přitom město dbalo na efektivní
čerpání SF, na veřejný zájem, na zabránění neoprávněným ziskům a na dosažení
synergického efektu.
Město uskutečnilo veřejné projednání návrhů IPRM. Informovalo o Integrovaných
záměrech, cílech a prioritách, a oblastech aktivit a možnostech zapojení ve fázi přípravy,
zpracování a realizace IPRM.
Návrh IPRM projednalo a schválilo zastupitelstvo města dne 27.3.2008.

Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Mapa s vyznačením záměru cyklostezky
Borohrádek – Zámlýní – Šachov
Mapa s vyznačení plánovaného obchvatu města
Fotodokumentace stavu některých zmiňovaných objektů
Fotodokumentace z průběhu a zpracování IPRM

Materiál byl schválen Zastupitelstvem města Borohrádek dne 28. 3. 2008.

Jiří Daniel
Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje

Milan Maček
starosta města
Borohrádek
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