
 

 

 

 

Akční plán rozvoje města Králíky  

pro období 2022–2023 

 
 

Akční plán představuje strategický dokument stanovující aktuální konkrétní projektové záměry 
realizace dlouhodobé strategie města. Vychází z vize města, cílů a prioritních oblastí 
nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města Králíky pro období 2018–2026 (SPRM). 
Akční plán je živým dokumentem – u projektů naplňujících strategické cíle může dojít 
k úpravám a doplnění, a to s ohledem na reálný vývoj situace a dostupných zdrojů financování.  
 
Přínosy akčního plánu: 
 

▪ Přehledný seznam projektových záměrů. 
▪ Přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí. 
▪ Kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj města. 
▪ Přehled vhodný k plánování finančních prostředků a získávání finančních prostředků.  
▪ Přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti – ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik 

budou realizovány. 
 
Akční plán zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které budou v následujících dvou 
letech realizovány a které jsou provázány s jednotlivými oblastmi a cíli strategického plánu. 
Tento způsob pomáhá systematicky plánovat rozvoj města a přesně určit, kolik financí jde, do 
které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority strategického plánu. 
 

I. Struktura akčního plánu 
 

Akční plán by měl být stručným a přehledným nástrojem, který respektuje základní strukturu 
strategického plánu. V akčním plánu jsou zahrnuty investice, které jsou připravovány na 
následující dva roky a zároveň schválené víceleté projekty. Plánované projekty respektují 
rozdělení dle klíčových oblastí rozvoje definovaných v aktuálním SPRM: 
 

▪ EKONOMIKA, CESTOVNÍ RUCH, INFRASTRUKTURA  
▪ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ÚZEMNÍ ROZVOJ, BYDLENÍ  
▪ SOCIÁLNÍ OBLAST, VZDĚLÁVÁNÍ, VOLNÝ ČAS  
▪ ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA  
▪ MÍSTNÍ ČÁSTI 

 
Opatření /projekty jsou dále metodicky rozpracovány do následujících atributů: 
Strategický cíl: označení, ke kterému strategickému cíli projekt patří. 
Název projektu: název konkrétního projektu včetně identifikace hlavního obsahu projektu. 



Termín realizace: Termín realizace projektového záměru (u víceletých přesah i do dalších 
období). 
Náklady celkem: expertní odhad celkových finančních nákladů na realizaci projektu. 
Z toho dotace/ spolufinancování: částka spolufinancování z jiných než z vlastních zdrojů. 
Vlastní zdroje: vlastní zdroje financování. 
Garant: subjekt, který je věcně odpovědný za realizaci úkolu (např. příslušný odbor MěÚ 
Králíky).  

  

II. Vyhodnocení akčního plánu 
 

Vyhodnocení akčního plánu bude probíhat podle časového rámce stanoveného ve SPRM. 
Správce strategického dokumentu předloží vyhodnocení akčního plánu následující rok po 
období realizace akčního plánu, ve stejném termínu jako je předložen závěrečný účet města 
(předpoklad v červnu).  
 
 
Schválený ZM dne 28.02.2022 usnesením ZM/2022/2/38. 
 
 
 



III. Seznam investic a projektů pro období 2022-2023 

Strategický cíl Název projektu Termín 
realizace 

Náklady 
celkem (v 
Kč) 

Z toho dotace/ 
spolufinancová
ní (v Kč) 

Vlastní 
zdroje 
(v Kč) 

Garant 
 

Prioritní oblast: Ekonomika, cestovní ruch, infrastruktura 

1.1.1 Spolupráce města se soukromým 
sektorem 

Setkání s podnikatelskými subjekty  2022-2023 0 0 0 Starosta 

1.2.1 Zajistit komplexní marketing města v 
oblasti cestovního ruchu 

Podpora aktivit destinačního 
managementu, návštěvnická karta, 
bike region 

2020-2021 0 0 0 
Králický 
Sněžník z. ú. 

1.2.2 Zvýšit atraktivitu města, rozšířit 
nabídku aktivního trávení volného času 

KS-14 Návštěvnické centrum 2022 9 200 000 1 184 000 7 360 000 VTS + KÚ 

Revitalizace prostranství kolem 
kostela  sv. Michaela Archanděla  
projektová dokumentace 

2022 - 2023 229 000 200 000 29 000 VTS 

1.3.1 Podporovat veřejnou dopravu osob Senior taxi 2022 - 2023 120 000  120 000 starosta 

1.3.2 Zlepšit stav pozemních komunikací 

Rekonstrukce ulice Karla Čapka 2022-2023 12 000 000   VTS 

Rekonstrukce ul. Nádražní – 
projektová dokumentace 

2023 289 000   VTS 

1.3.3 Zajistit bezpečnost účastníků 
provozu 

Králíky - chodník podél silnice 
III/31224 ul. Pivovarská, II etapa  

 
2022-2023 

3 500 000   VTS 

1.3.4 Modernizovat veřejné osvětlení 
Výměna stožárů a lamp v obci Dolní 
Lipka a v Králíkách 

2022-2023 600 000  600 000 VTS 

Prioritní oblast: Životní prostředí, územní rozvoj, bydlení 

2.1.1 Revitalizovat a udržovat parky, místa 
odpočinku a další veřejná prostranství 

Ničení invazivních plevelů – 
křídlatka 

2022 - 2023    OŽP 

2.1.2 Sladit nakládání s odpady  s platnou 
legislativou 

Vyhláška  o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství 

2022 0 0 0 OŽP 

2.2.1 Podporovat dostupné bydlení ve 
městě 

Stavební pozemky v lokalitě na 
Skřivánku 

2022-2023  1 000 000   VTS 

Výstavba nájemných bytů  - 
rekonstrukce č.p. 366)  

2022 2 700 000   VTS 

2.3.1 Revitalizovat majetek města, 
restaurovat historické památky 

Rekonstrukce hřbitovní zdi I. etapa 
2022-2023 
 

250 000 
 

 
 

 
 

VTS 



2.3.2 Chránit a regenerovat MPZ Králíky, 
respektovat a zachovat architektonickou 
strukturu 

Fasáda na BD čp. 274 severní 
průčelí 

2022 1 530 000   VTS 

Prioritní oblast: Sociální oblast, vzdělávání, volný čas 

3.1.1 Formovat síť zdravotních a 
sociálních služeb 

Nízkoprahové zařízení pro děti                       
a mládež 

2022 - 2023    

Starosta + 
odbor 
sociálních 
věcí 

3.2.1 Podporovat rozvoj kulturního a 
společenského života 

Festival spolků a podnikatelů 2022 20 000   KÚ 

3.2.2 Podpořit výchovu a osvětu místních 
obyvatel 

Den vody, Den první pomoci 2022 20 000   KÚ 

3.3.1 Udržovat a podpořit rozvoj 
infrastruktury sportu 

Rekonstrukce multifunkčního hřiště 2022 7 800 000   VTS 

3.3.2 Podporovat volný čas dětí a mládeže Tábor Hněvkov 2022 150 000  150 000 VTS 

Prioritní oblast: Řízení a rozvoj města 

4.1.1 Zvýšit dostupnost a transparentnost 
veřejné správy 

Elektronická úřední deska 2022-2023 417 450 396 577 20 873 KÚ 

Portál občana 2022-2023 1 355 200 1 287 440 67 760 KÚ 

Zlepšit komunikaci s místními 
částmi města – kulatý stůl 

2022    KÚ 

4.1.2 Zefektivnit služby úřadu zaváděním 
moderních konceptů a postupů veřejné 
správy 

Zpracování komunikační strategie 
města 

2022 - 2023 187 550 178 173 9 327 KÚ 

Modernizace webových stránek 
města 

2022-2023 314 600 298 870 15 730 KÚ 

Zlepšit slyšitelnost rozhlasu           2022 90 000   VTS 

4.2.1 Prohlubovat a rozšířit spolupráci 
s organizacemi, obcemi a se zahraničními 
partnery 

Spolupráce se zahraničními 
partnery 

2022 150 000   KÚ 

Společná akce veřejného, 
neziskového a komerčního sektoru 
– DĚTSKÝ DEN 

2022    KÚ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Místní části 

Dolní Boříkovice Oprava klubovny (fasáda, dveře) 2022 400 000   VTS 

Dolní Lipka Nové veřejné osvětlení viz 1.3.4 2022-2023 1 000 000   VTS 

Prostřední Lipka Oprava kostela 2022 80 000   VTS 

Horní Lipka 
Oprava kostela (odvodnění) 2022 200 000   VTS 

Vodovod  2022 - 2023 400 000 220 000 180 000 VTS 

Heřmanice 

Revitalizace hřbitova 2022 130 000    

Získat pozemek p. p. č. 102/1 a st. 
p. č. 26 v rámci KPÚ 

2022–2023    Tajemník + 
MO 

Hedeč                                                             
Revitalizace prostoru mezi 
klášterem a Poutním domem – 
projektová dokumentace. 

2022 – 
2023 

   VTS 



Zásobník projektů: 
 

Sportovní hala 

Skatepark 

Zřízení parkovacích automatů 

ul. Pivovarská -  veřejné osvětlení 

Chodník podél silnice III/3224 ul. Pivovarská, II etapa 

Chodník ul. V Aleji 

Proluka v Dlouhé ulici – možnosti řešení 

Výstavba nájemných bytů  - výstavby nájemných bytů) Studie a příprava lokality Na Výsluní 

Rekonstrukce hřbitovní zdi II. etapa 

Rekonstrukce střešního pláště hřbitovní budova + fasáda 

Rekonstrukce střešního pláště hřbitovní budova 

Chodník ul. Hřbitovní 

Výstavba nových fotbalových šaten 

Zřízení městské policie 

Rekonstrukce budovy ZUŠ Králíky, střecha, oprava sálu, výměna topení 

Restaurování portálů domů čp 275 

BD čp 660 -nová střecha + fasáda 

Rekonstrukce stávajících bytů v BD čp. 275, 363 

Zateplení, přístavba a úprava prostranství čp. 193 dům s pečovatelskou službou  

Projektová dokumentace na výměnu oken a fasády čp 367 

Výměna oken v čp 412 žlutá škola 

Parkoviště v ul. Pivovarská 

Projektová dokumentace na rekonstrukci u. Nádražní včetně parkovišť + prostranství kolem ZUŠ 

Dětské hřiště (lesopark) Na Skřivánku 

Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy MŠ Dolní Lipka a Červený potok 

Projektová dokumentace na rekonstrukci MŠ Pivovarská 

Projektová dokumentace Hněvkov - WC 

 

 

 

 

 


