Akční plán rozvoje města Kopřivnice
pro období 2015 - 2016

Vyhodnocení plnění k 31.12.2015

Ekonomika a podnikání

Akční plán rozvoje města pro období 2015 - 2016

A.2 Péče o investory

A.1 MSP

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření

Název aktivity/projektu

A. 1.1 Pobídkový systém pro
malé a střední podnikatele

Realizace soutěže firma/podnikatel/nápad roku

A. 2.2 Flexibilní logistika

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení Poznámka

ORM /
OVV

počet
přihlášených

splněno

Podpora projektu výstavby skladovacích prostor v
areálu B&O

ORM

usnesení RM

splněno

Demolice objektu č.p. 265 - realizace projektu

ORM

realizovaný
projekt

splněno

ZŠ Náměstí - rozhodnutí o dalším postupu

vedení /
usnesení RM
OMM

zahájeno

Ringofferova vila (v sadu E. Beneše) - rozhodnutí o
dalším postupu

vedení /
usnesení RM
OMM

splněno

A. 2.3 Brownfields

Ringofferova vila - realizace sanačních prací

OMM

provedení
sanace

zahájeno

Probíhá projektová příprava rekonstrukce objektu dle
schváleného postupu.

Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů

OŠK

4 schůzky

splněno

Členové RRLZ si v rámci schůzek vyměnili informace o
situaci na trhu práce, potížích při náboru zaměstnanců,
o projektech a aktivitách apod.

Farmářské trhy v Kopřivnici

ORM

4 trhy

splněno

V souladu s plánem proběhly v průběhu roku v centru
města 4 farmářské trhy.

Koncepce speciální pedagogické péče v MŠ

MŠ p.o.

zvýšení kvalif.
pedagogů

splněno

Koncepční materiál byl zpracován, v rámci rekonstrukce
MŠ Jeřabinka bude vybudována nová vyšetřovna.

Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků v ZŠ Alšova

ZŠ p.o.

zvýšení kvalif.
pedagogů

zahájeno

Pro rok 2016 je plánován studijní pobyt dvou učitelek v
zahraničí.

Projekt Za poznáním - klub nadaných dětí ZŠ Lubina

ZŠ p.o.

počet dětí na
seminářích

splněno

Do 9 realizovaných akcí se zapojilo 123 dětí.

A.3 Lidské zdroje

A. 2.4 Partnerství veřejného a
soukromého sektoru

A. 3.1 Kvalita vzdělávání

Přihlášeno 22 subjektů ve 4 kategoriích, závěrečná
konference 70 osob, samostatná internetová stránka
bbk.koprivnice.cz a facebookový profil soutěže.
RM 10.2.2015 schválila usnesením 135 umístění
stavebních objektů na pozemcích města v rámci
výstavby výrobní a skladovací haly fy Bidstone.
Demolice proběhla v souladu se schváleným projektem,
prostranství bylo zatravněno, byly rekonstruovány a
doplněny navazující chodníky.
Přes různé diskutované varianty nebylo ani odbory MÚ
ani politickými subjekty zastoupenými v ZM definováno
optimální a udržitelné využití objektu.
ZM 18.6.2015 schválilo usnesením 123 rekonstrukci
objektu pro obřadní síň a restaurační zařízení z vlastních
zdrojů města.
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Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření

Akční plán rozvoje města pro období 2015 - 2016
Odpověd
nost

Název aktivity/projektu

příprava
realizace

Setkání dětských zastupitelů družebních měst

OŠK

Soubor projektů - zvyšování kvality ve vzdělávání

OŠK

Kopřivnické dny techniky - organizace dalších ročníků
akce

OVV

A. 3.1 Kvalita vzdělávání

A.3 Lidské zdroje

A. 3.2 Motivace k technickému
vzdělávání

Indikátor
výsledku
realizované
setkání
zvýšení
kvality vzděl.
zařízení
organizace
akce, počet
účastníků

Vyhodnocení Poznámka

zahájeno

Schválen společný projekt v rámci programu Erasmus+,
který bude realizován za účasti všech partnerských
měst. První akce únor/březen 2016.

splněno

Proběhla soutěž "Nebojte se matematiky" pro žáky 9.
ročníků ZŠ. Další kolo je připravováno pro rok 2016.

splněno

Akce proběhla 6. a 7.6., zúčastnilo se jí cca 20 tis.
návštěvníků
Ve šk.roce 2015/2016 nastoupilo do technického
kroužku 13 dětí, byla zorganizována exkurze pro děti z
technických kroužků do Dolních Vítkovic - 45 dětí.
Akce se zúčastnilo 958 žáků z 35 ZŠ regionu, celkem
přišlo cca 1100 návštěvníků, na akci se podílelo 35 firem
z Kopřivnice a okolí.

Minitechmanie Kopřivnice - technický kroužek při
DDM

DDM p.o. počet členů

Přehlídka technických profesí

VOŠ,SOŠ
a SOU

Poznej místní střední školu

VOŠ,SOŠ
a SOU

Rekvalifikace v technických oborech

VOŠ,SOŠ
a SOU

počet
rekvalifik.

Akademie III. věku v Kopřivnici - příprava přednášek
dle zájmu posluchačů a kapac. možností organizátora

KDK p.o.

počet
účastníků

ZŠ dr. Horákové - bezbariérové úpravy II. etapa realizace

OMM

realizace
projektu

ZŠ dr. Horákové - realizace jmen. akcí dle schváleného
rozpočtu (rek.soc. zařízení)

OMM

realizace akcí

splněno

Rekonstruováno soc. zařízení v pavilonu družiny, nutno
pokračovat v rekonstrukci dalších soc. zařízení.

ZŠ E. Zátopka - realizace jmen.akcí dle schváleného
rozpočtu (kamerový systém, rek. podlah,..)

OMM

realizace akcí

zahájeno

Realizována rekonstrukce podlah chodeb, kamerový
systém bude realizován v roc e 2016.

organizace
akce, počet
účastníků
organizace
akce, počet
účastníků

splněno

splněno

nezahájeno Aktivita VOŠ

nezahájeno Aktivita VOŠ

A. 3.3 Další vzdělávání

A. 3.4. Infrastruktura pro
vzdělávání
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splněno

Do jednotlivých kurzů a cyklů přednášek se přihlásilo
celkem 262 účastníků.

Akce byla plánována pro r. 2016. Po aktual. PD v r.
nezahájeno 2016 se předpokl. realizace v r. 2017, pokud se nepodaří
zajistit externí finance ještě v r. 2016.

A.3 Lidské zdroje

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření

A. 3.4. Infrastruktura pro
vzdělávání

Akční plán rozvoje města pro období 2015 - 2016
Odpověd
nost

Název aktivity/projektu

příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení Poznámka

ZŠ Alšova - realizace jmen.akcí dle schváleného
rozpočtu (výměna boxů WC,..)

OMM

realizace akcí

splněno

Proběhla rekonstrukce soc.zařízení v pavilonu učeben
(vpravo), v rozpočtu 2016 zařazeny finance na
rekonstrukci soc.zařízení v témže pavilonu vlevo.

ZŠ a MŠ 17. listopadu - modernizace odborné
pracovny fyziky - dokončení projektu

ZŠ p.o.

realizace
projektu

splněno

Projekt realizovaný s dotací z ROP byl úspěšně ukončen.

ZŠ Alšova - modernizace odborných učeben dokončení projektu

ZŠ p.o.

realizace
projektu

splněno

Projekt realizovaný s dotací z ROP byl úspěšně ukončen.

ZŠ E.Zátopka - modernizace odborných učeben dokončení projektu

ZŠ p.o.

realizace
projektu

splněno

Projekt realizovaný s dotací z ROP byl úspěšně ukončen.

MŠ Pionýrská - realizace jmen.akcí dle schváleného
rozpočtu (rek.herních prvků, soc. zařízení)

OMM /
realizace akcí
ORM

splněno

Sociální zařízení bylo rekonstruováno z rozpočtu města,
díky neplánované dotaci proběhla komplexní
rekonstrukce zahrady a předprostor MŠ.

MŠ Francouzská - realizace jmen.akcí dle schváleného
rozpočtu (rek.soc.zařízení)

OMM

realizace akcí

splněno

Rekonstrukce sociálních zařízení dokončena.

MŠ Záhumenní - realizace jmen.akcí dle schváleného
rozpočtu (rek.soc.zařízení a elektroinstalace)

OMM

realizace akcí

splněno

Rekonstrukce sociálních zařízení a elektroinstalace
dokončena.

MŠ Lubina - realizace jmen.akcí dle schváleného
rozpočtu (rek.soc.zařízení)

OMM

realizace akcí

splněno

Rekonstrukce sociálních zařízení dokončena.

ZUŠ Zd. Buriana - nástavba objektu nebo rek. střechy PD + realizace

ORM

realizace
projektu

zahájeno

Probíhá zpracování projektové dokumentace, v
rozpočtu 2016 jsou vyčleněny finance na realizaci
projektu.
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Doprava, infrastruktura a životní prostředí

Akční plán rozvoje města pro období 2015 - 2016

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

Název aktivity/projektu

příprava
realizace

B.2 Veřejná, cyklo
a pěší doprava

Vyhodnocení Poznámka

OMM

realizace akce

zahájeno

Dokončuje se projektová příprava akce. Předpokládaná
realizace v roce 2016.

Rekonstrukce mostu přes Kopřivničku - výstavba
přechodu pro chodce - realizace

ORM

realizace akce

splněno

Akce realizována ve spolupráci se SSMSK. Veškeré
plánované aktivity byly dokončeny.

ORM

2015 - PD
2016 realizace

zahájeno

Opravy povrchů místních komunikací

OMM

Příprava obchvatu Vlčovic I/58 - výkup pozemků pro
novou has.zbrojnici

ORM

Revitalizace sídliště Sever - real. celek Trappes - PD

ORM

Revitalizace VP v lokalitě ul. Kadláčkova - PD

ORM

Intenzifikace parkování na sídl. Korej - realizace

ORM

Parkoviště u KD Vlčovice

ORM

Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov - příprava PD +
pozemky

ORM

Podpora cyklodopravy - mobiliář

ORM

B. 1.2 Organizace dopravy v
klidu

B. 2.1 Vytvořit kvalitní
podmínky a služby pro
cyklistickou dopravu a in-line

Indikátor
výsledku

Oprava mostku M1 - Mniší - realizace

B. 1.1 Odstraňování
ul. Štramberská II. etapa - projektová příprava
dopravních závad a kritic. míst
2015/16
na komunikacích
B.1 Vnitřní doprava

Odpověd
nost
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Probíhá projektová příprava, která bude dokončena v I.
čtvrtletí 2016, následně bude vyhlášeno výběrové řízení
na dodavatele stavby.
Opraveny komunikace - U Vodojemu, Janíkovo sedlo,
realizace akce
splněno
Polní, Zd. Buriana, K. Čapka, Ke Koryčce ke garážím pod
Bílou Horou, vybrané komunikace v Mniší a další
V závěru roku byly vykoupeny pozemky pro možnou
nabytí
splněno
budoucí výstavbu HZ v souvislosti s realizací obchvatu
pozemků
Vlčovic.
Je připravena PD pro vydání UR, z důvodu vysoké
zprac. PD
pozastaveno finanční náročnosti byla projektová příprava
pozastavena.
Zpracována studie řešení parkování v této lokalitě byla
zprac. PD
zahájeno projednána s veřejností. V současné době se připravuje
PD pro vybranou variantu.
Připravena úprava svislého a vodorovného značení za
realizace
zahájeno účelem zvýšení bezp. a plynulosti provozu a zlepšení
opatření
organizace parkování. Realizace proběhne 2016.
aktualizace
Projekt plánován pro rok 2016. Na jeho realizaci zatím
PD, realizace nezahájeno nebyly vyčleněny finance v rozpočtu města. Původní PD
akce
je nutno před realizací aktualizovat.
zprac. PD,
Je zpracována studie možného vedení trasy, na další
nezahájeno projektovou přípravu zatím nebyly vyčleněny finance v
nabytí
pozemků
rozpočtu města.
V souladu se zpracovanou Cyklostrategií byly na
instalace
splněno
vybraných místech ve městě instalované nové stojany
mobiliáře
na kola.

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava

B. 2.1 Vytvořit kvalitní
podmínky a služby pro
cyklistickou dopravu a in-line

B. 2.2 Bezpečná a komfortní
pěší doprava ve městě a jeho
částech včetně vzájemného
propojení

Akční plán rozvoje města pro období 2015 - 2016
Název aktivity/projektu

B.3 Bydlení

příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení Poznámka

Vytvoření cyklopruhu - propojení Dělnická - Nádražní realizace

OMM

realizace
opatření

zahájeno

Probíhá projektová příprava, jde o komplikované území
s ohledem na trojnásobné křížení vlakové trati.

Příprava cyklogenerelu

ORM

schválený
generel

zahájeno

Bylo zadáno zpracování cyklogenerelu. Dokument by
měl být dokončen do října 2016.

Chodník Mniší - II. etapa - realizace

ORM

realizace
projektu

splněno

Za podpory z ROP byla realizována II. etapa výstavby
nových chodníků v MČ Mniší.

Chodník ul. Janáčkova - PD + pozemky

ORM

zahájeno

Projektová příprava je dokončena. V rozpočtu 2016 jsou
schváleny finance na realizaci.

Chodník Vlčovice - III. etapa - PD + realizace 2015/16

ORM

zahájeno

Probíhá projektová příprava. Jsou monitorovány možné
zdroje spolufinancování realizace projektu.

Chodník ul. Hřbitovní - PD + realizace

ORM

Bezbariérové město - II. trasa (od tenisových kurtů ke
KB) - PD

ORM

zprac. PD

splněno

Opravy chodníků ve městě a v MČ

OMM

realizace akce

splněno

ORM

realizace
projektu

splněno

Ul. Západní - spolufinancování infrastruktury v
případě dokončení výstavby

ORM

uzavření
smlouvy

Příprava řešení lokality Dolní Roličky (Lubina)

ORM

B. 2.3 Kvalitní veřejná doprava Úprava aut. zastávky ul. Čs. armády

B. 3.1 Rozvojová území pro
výstavbu rodinných domů

Odpověd
nost
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2015 - PD
2016 realizace
2015 - PD
2016 realizace
2015 - PD
2016 realizace

zahájeno

Probíhá příprava projektové dokumentace, v rámci DUR
došlo ke zpoždění z důvodu zdlouhavého projednávání s
drážním úřadem.
V návaznosti na rekonstrukci mostu přes Kopřivničku
byl realizován nový chodník podél bývalého
házenkářského hřiště.
Opraveny chodníky - Ke Koryčce 771-773, vstup do ZŠ E.
Zátopka, Kpt.Nálepky 1072, propoj. Dukelská - Husova,
Husova ve směru k lávce, Dukelská 1063
Za podpory z ROP byla realizovaná úprava aut. zastávky,
která byla vyvolána v souvislosti s rekonstrukcí povrchu
na ul. Čs. armády.

nezahájeno Výstavba v lokalitě nebyla zatím dokončena.

Je zpracována studie vedení stezky pro chodce a cyklisty
schválení
nezahájeno na okraji lokality. Nutno dořešit výjezd automobilové
návrhu řešení
dopravy na I/58.

B.3 Bydlení

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

B. 3.2 Zkvalitňování a údržba
stávajícího bytového fondu

Akční plán rozvoje města pro období 2015 - 2016
Odpověd
nost

Název aktivity/projektu

příprava
realizace

B.4 Infrastruktura a životní prostředí

B. 4.4 Zlepšení kvality
vypouštěných odpadních vod

B. 4.5 Protipovodňová
opatření

Vyhodnocení Poznámka

IPRM Jih - revit. VP- III. projekt - realizace

ORM

realizace
projektu

splněno

V rámci projektu vzniklo nové parkoviště u ZŠ Alšova,
byly rekonstruovány vybrané chodníky a sportoviště.

IPRM Jih - revit. VP - IV. projekt - realizace

ORM

realizace
projektu

splněno

V rámci projektu byly rekonstruovány vybrané chodníky
a hřiště pro děti.

Reg. bytových domů v maj. města - Francouzská 1196
- 1197, Horní 1111 - 1113, Obránců míru 703-714 a
784-786

OMM

realizace akce

zahájeno

OŽP

realizace akce

splněno

OŽP

schválení
návrhu řešení

zahájeno

Zlepšení stavu kompostárny v Příboře - realizace
nutných oprav a úprav

OMM

realizace akce

splněno

Sledování možností spolufinancování rozšiřování
stokové sítě v Kopřivnici a MČ

ORM

Převedení jednotné kanalizace v Lubině do režimu
dešťové

OMM

Zatrubnění kanalizace v Mniší mezi 164 - 112

OMM

Rek.mlýnského náhonu ve Vlčovicích - PD + realizace

ORM

Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky realizace

ORM

B. 4.1 Odpadové hospodářství Výstavba zpevněných stání pro kontejnery a bourání
města
starých přístřešků

B. 4.2 Zařízení pro nakládání s
odpady

Indikátor
výsledku

Příprava projektu 2. sběrný dvůr, návrh lokalizace podklady pro rozhodnutí
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Probíhající stavební práce budou ukončeny 5/2016. Z
finančních důvodů nebyla v r. 2015 realizovaná opatření
na BD Horní 1111-1113.
V rámci akce byly upravena kontejnerová stání na ul.
Kadláčkově, v Lubině (Rybníky), ul. Dukelská, ul. Husova
u bazénu, ul. Štramberská 1092
Proběhlo jednání se zástupci Štramberku o přípravě a
umístění, posuzují se možné lokality, připravuje se
návrh stavebního řešení.
Bylo provedeno ohrazení jímky, přemístění hydrantu a
úprava odtokových žlabů.

S ohledem na dotační možnosti z OPŽP byla zahájena
příprava projektu. O dalším postupu bude rozhodovat
ZM v březnu 2016.
Stávající rozsah odkanalizování neumožňuje převést
realizace akce nezahájeno kanalizaci z jednotné na dešťovou, přestože by toto byl
požadovaný stav.
monitoring
dotací

zahájeno

realizace akce

zahájeno

Dokončuje se projektová příprava akce. Předpokládaná
realizace v roce 2016.

Projekt plánován pro rok 2016. Na její realizaci zatím
realizace akce nezahájeno nebyly vyčleněny finance v rozpočtu města. Původní PD
je nutno před realizací aktualizovat.
Projekt plánován pro rok 2016. Na její realizaci zatím
realizace akce nezahájeno nebyly vyčleněny finance v rozpočtu města. Původní PD
je nutno před realizací aktualizovat.

B.4 Infrastruktura
a životní prostředí

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

B. 4.6 Environmentální
výchova a osvěta

B.5 Energetika města

B. 5.1 Územní energetika
města

Akční plán rozvoje města pro období 2015 - 2016
Název aktivity/projektu

Odpověd
nost
příprava
realizace

Vyhodnocení Poznámka

Propagace Fairtradového obchodu - Den Země a
Místní férová snídaně

OŽP

realzace akcí

splněno

Akce proběhly ve spolupráci s NNO. Pro rok 2016 jsou
opět plánovány.

Výpočet ekologické stopy města za rok 2014

OŽP

usnesení ZM

splněno

Probíhá upřesnění výpočtu, výsledek bude předložen na
vědomí zastupitelstvu města v dubnu 2016.

Zpracování územní en. koncepce

OMM

usnesení ZM

nezahájeno

MŠ Pionýrská - en.opatření - realizace

ORM

realizace
projektu

splněno

MŠ Česká - en.opatření + schodiště - realizace

OMM

realizace
projektu

splněno

MŠ Jeřabinka - en.opatření - PD

ORM

zpracovaná
PD

zahájeno

MŠ Francouzská - en.opatření - PD

ORM

zpracovaná
PD

zahájeno

Radnice - en.opatření - PD (studie + sondy)

OMM

zpracovaná
PD

splněno

DDM - en.opatření - PD

ORM

zpracovaná
PD

zahájeno

Zorganizování společného nákupu energií pro
veřejnost

OMM

realizace akce

splněno

B. 5.2 Snižování energetické
náročnosti majetku města

B. 5.3 Podpora energeticky
odpovědného chování

Indikátor
výsledku
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Příprava tohoto dlouhodobého koncepčního
dokumentu bude zahájena v roce 2016.
Za podpory z OPŽP bylo realizováno zateplení
obvodového pláště objektu mateřské školy a byly
provedeny související stavební práce.
Za podpory z OPŽP bylo realizováno zateplení
obvodového pláště objektu mateřské školy a byly
provedeny související stavební práce.
Probíhá dokončení projektové dokumentace v souladu s
podmínkami OPŽP. Žádost o dotaci bude podána do
15.4.2016.
Probíhá dokončení projektové dokumentace v souladu s
podmínkami OPŽP. Žádost o dotaci bude podána do
15.4.2016.
Stavebně-technický průzkum a příprava PD I. etapy
en.opatření proběhla v roce 2015. V rozpočtu 2016
zatím nejsou vyčleněny finance na realizaci.
Probíhá dokončení projektové dokumentace v souladu s
podmínkami OPŽP. Žádost o dotaci bude podána do
15.4.2016.
Aukce nákupů pro obyvatele města a ORP proběhla.

Image města

Akční plán rozvoje města pro období 2015 - 2016

Priorita

Image města
Opatření

C.1 Fyzické prostředí
C.2.Centr
ální zóna

Název aktivity/projektu

příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení Poznámka

Regenerace parku Pionýrská a Sadová - hledání
externího spolufin. (CN 1.900tis.)

ORM /
OŽP

schválená
dotace

zahájeno

Regenerace sadu E. Beneše a nám. TGM - hledání ext.
spolufinancování

ORM /
OŽP

schválená
dotace

zahájeno

Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně pro Sad
Dr.E.Beneše a Masarykovo náměstí- posouzení stavu
zeleně

OŽP

zpracovaný
pasport

splněno

Letní brigády pro mládež - Mládí městu

OŽP

realizace
brigád

splněno

C. 1.3 Využití městských lesů

Definice funkcí a možností využití městských lesů podklad pro rozhodnutí RM

OŽP

usnesení RM

splněno

C. 2.1 Reprezentativní
centrální část města

Příprava obnovy centrální části města (zaměření
infrastruktury, stanovení rozsahu, etap, ….)

ORM

definice
zadání

zahájeno

Zimní stadion - rek. technologie chlazení - realizace

ORM

realizace
projektu

splněno

Rekonstrukce zázemí sport.areálu ve Vlčovicích - v
případě získání dotace (CN 5.600tis.)

ORM

realizace
projektu

zahájeno

Modernizace areálu letního koupaliště - PD

ORM

zpracovaná
PD

zahájeno

ZŠ 17. listopadu - hřiště - PD

ORM

zpracovaná
PD

splněno

ZŠ E. Zátopka - hřiště - realizace

ORM

realizace
projektu

splněno

C. 1.1 Podpora rekreační a
krajinné funkce zeleně

C.3 Volný čas

Odpověd
nost

C. 1.2 Zefektivnění správy a
údržby zeleně ve městě

C. 3.1 Modernizace a rozvoj
infrastruktury pro trávení
volného času
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Nebylo zatím rozhodnuto o podání žádosti o dotaci.
Projekt obsahuje velký poměr tzv. nezpůsobilých výdajů
(zejména chodníky a osvětlení).
Žádost o nadační příspěvek Nadace Partnerství nebyla
chválena. Další dotační možnosti nabízí OPŽP. Projekty
by měly vycházet ze Studie systému sídelní zeleně.
Dokument zpracován odbornou firmou, na základě jeho
závěrů byly rizikové stromy v obou lokalitách pokáceny,
připravuje se ošetření dalších stromů.
Letních brigád se zúčastnilo 25 studentů. Realizace
aktivity je plánováno i pro rok 2016.
RM dne 15.12. schválila usnesením 923 zásady pro
hospodaření v lesích. Dle těchto zásad bude v lesech
zvláštního určení upřednostněna rekreační funkce.
Zadáno zpracování architektonicko-urbanistické studie,
na jejímž základě by měly být zadány projektové práce
pro I. etapu projektu.
Za podpory z OPŽP proběhla rekonstrukce technologie
chlazení vč. rekonstrukce rozvodů, chladící desky,
výměny mantinelů a střídaček.
Žádost o dotaci předložena městem nebyla v roce 2015
schválena. V roce 2016 předloží žádost o dotaci
fotbalový klub.
Zpracovaná studie možného řešení. Předpokládané
investiční náklady jsou 43 - 67 mil. Kč. Nebylo
rozhodnuto o pokračování projektové přípravy.
PD zpracována, v prosinci 2015 byla projednána s
veřejností. V lednu 2016 byla podána žádost o dotaci na
realizaci projektu.
Rekonstrukce hřiště proběhla v prázdninových měsících,
v září bylo hřiště otevřeno za účasti D. Zátopkové.
Dodatečně byla získána dotace z ROP.

C.3 Volný čas

Priorita

Image města
Opatření

C. 3.1 Modernizace a rozvoj
infrastruktury pro trávení
volného času

C. 3.2 Atraktivní nabídka
využívání volného času

C. 5 Marketing a
propagace

C.4 Cestovní ruch

C. 4.1 Destinační management

C. 4.2 Kvalita služeb
v cestovním ruchu

Akční plán rozvoje města pro období 2015 - 2016
Odpověd
nost

Název aktivity/projektu

příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení Poznámka

KDK - revitalizace objektu I. etapa - PD

ORM

zpracovaná
PD

Rekonstrukce zázemí sport.areálu ve Lubině

ORM

aktualizace
PD, realizace

Rekonstrukce hasičských zbrojnic v Lubině

ORM

aktualizace
PD, realizace

Výstava a almanach k 50. ročníku Taneční soutěže
Tatra

OŠK

vydání
almanachu

zahájeno

Probíhá sběr podkladů.

Příprava výletních okruhů - příprava a tisk
informačních materiálů

KDK
p.o./IC

distrubuce
inf.materiálu

splněno

Nové propagační a informační materiály jsou k dispozici
v IC a jsou distribuovány v rámci akcí zaměřených na
cestovní ruch.

Naplňování smlouvy o spolupráci obcí Lašské brány
Beskyd

KDK
p.o./IC

realizace
plán. aktivit

splněno

Představitelé obcí byli seznámeni s vyhodnocením roku
2015 a schválili plán činností pro rok 2016.

Doplnění orientačního systému pro pěší a cyklisty

OŠK /
OMM

instalace IOS

splněno

Bylo instalováno 10 nových směrovníků.

Certifikace služeb v cestovním ruchu

KDK
p.o./IC

certifikace IC

splněno

IC bylo certifikováno v Českém systému kvality služeb.

Turistický portál a aplikace Lašské brány Beskyd

KDK
aktualizovaná
p.o./IC
data

zahájeno

Probíhal sběr podkladů a nastavení struktury dat, pro
veřejnost bude portál spuštěn po jeho dopracování.

zahájeno

Marketingová pracovní skupina byla seznámena s
návrhem scénáře a ukázkou části snímku, který bude
dokončen v roce 2016.

zahájeno

Připravováno společně s aktivitou Turistický portál.

C. 5.1 Městský marketing

Příprava propagačního snímku města - implementace
marketingové strategie

C. 5.3 Kopřivnický informační
portál/systém

Kopřivnický informační portál - příprava internetové
aplikace o firmách, institucích, akcích apod. ….

OVV

propagační
snímek

KDK
aktualizovaná
p.o./IC
data
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nezahájeno

Aktivita plánována pro rok 2016. Na její realizaci zatím
nebyly vyčleněny finance v rozpočtu města.

Projekt plánován pro rok 2016. Na její realizaci zatím
nezahájeno nebyly vyčleněny finance v rozpočtu města. Původní PD
je nutno před realizací aktualizovat.
Projekty plánovány pro rok 2016. Na její realizaci zatím
nezahájeno nebyly vyčleněny finance v rozpočtu města. Původní PD
je nutno před realizací aktualizovat.

Sociální zázemí

Akční plán rozvoje města pro období 2015 - 2016

Priorita

Sociální zázemí
Opatření

Odpověd
nost

Název aktivity/projektu

příprava
realizace

vedení /
usnesení ZM
ORM

D. 1 Sociální a zdravotní služby

Domov pro seniory - rozhodnutí o dalším postupu

zahájeno

OMM

realizace akce

zahájeno

Středisko 650 - řešení havarijního stavu střechy
(prostá oprava nebo nástavba)

OMM

2015 - PD
2016 realizace

zahájeno

OSV

realizace
projektu

splněno

OSV

usnesení RM

zahájeno

OSV

realizace akcí

splněno

Denní stacionář Kopretina - rozhodnutí o vhodné
variantě přemístění DS Kopretina a zřízení sociálněterapeutických dílen a následná projektová příprava
Zlepšení informovanosti o poskytovaných soc.
službách - den soc. služeb a ocenění osobnosti v soc.
oblasti
Klub kamarád - obnova vybavení - realizace v případě
získání dotace

OSV

Mapování potřeb seniorů v oblasti dopravy - anketa

OSV

(Ne)bezpečí v kyberprostoru - anketa - dotazníky pro
rodiče k tématům + besedy pro rodiče

OSV

„Jak se nestát obětí (předváděcích akcí)“ - přednáška
formou Divadla Fórum

OSV

D. 1.2 Kopřivnice bez bariér

D. 2 Bezpečnost a
prevence
kriminality

Vyhodnocení Poznámka

Středisko 320 - rek.rozvodů vody a kan. - PD +
realizace

D. 1.1 Síť sociálních a
zdravotních služeb ve městě a
okolí
Domovinky - obnova vybavení - realizace v případě
přiznání dotace

D. 2.2 Informovanost, výchova
k bezpečí

Indikátor
výsledku
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Pracovní skupina zastupitelů města se zatím nedohodla
na optimální variantě řešení projektu.
Dokončena projektová příprava akce. Realizace
proběhne v roce 2016, finance na realizaci jsou
zařazeny do rozpočtu 2016.
Probíhá zpracování PD a její připomínkování KAU.
Finance na realizaci zatím nebyly zařazeny do rozpočtu
města.
Díky dotaci z ROP bylo novým nábytkem vybaveno
všech 7 pokojů pro 14 klientů odlehčovacích služeb a
byly pořízeny kompenzační a manipulační pomůcky.
RM 15.12.2015 schválila usn.921 přípravu proj.
přemístění DS Kopretina do obj. NZDM Klub Kamarád a
vytvoření soc.terapeut. dílen na ul.Školní 926.
Dne 15.6. proběhl den soc.služeb, kde se představilo 26
organizací s cca 34 službami

Díky dotaci z ROP byl pořízen nový nábytek, počítačová
splněno
technika, hudební aparatura a herní prvky pro práci s
klienty nízkoprahového centra.
Samostatná anketa neproběhla, se seniory je
realizace
nezahájeno problematika diskutována v rámci pracovní skupiny
ankety
KPSS a nebyly identifikovány problémy v této oblasti.
25.11.2014 proběhl pro veřejnost kulatý stůl na téma
realizace akcí nezahájeno (Ne)bezpečí v kyberprostoru - 11 účastníků, další
aktivity jsou v plánu v r. 2016 (Zdravotní plán)
Dobrovolníci nastudovali divadelní představení, které za
realizace akce
splněno
účasti autorky předvedli seniorům v Kopřivnici a v Mniší.
Další představení jsou plánována v r. 2016.
realizace
projektu

D. 3 Rodinná
politika města

D. 2 Bezpečnost a prevence kriminality

Priorita

Sociální zázemí
Opatření

D. 2.3 Snižování výskytu
sociálně patologických jevů u
dětí a mládeže

D. 2.4 Řešení drogové
problematiky

D. 3.1 Rozvoj rodinné politiky

Akční plán rozvoje města pro období 2015 - 2016
Odpověd
nost

Název aktivity/projektu

příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení Poznámka

Rekreačně výchovný tábor Klubu kamarád (žádost o
dotaci MVČR)

KK

realizace akce

splněno

Tábor se uskutečnil bez dotace 18.7.-1.8. pro 14
účastníků, z toho 6 z rodin pobírající dávky hmotné
nouze.

Přednášky z oblasti sociálně právní ochrany dětí (v
rámci činnosti oddělení SPO)

OSV

realizace akcí

splněno

Proběhlo 10 přednášek pro žáky 8. tříd v Kopřivnici a
cca 8 přednášek v celém správním obvodu.

Prázdninový program pro mládež Teen in

OŠK

realizace akcí

splněno

V době letních prázdnin byl realizován program Někdo
ven?, který se setkal s velkým zájem dětí a mládeže.

Podpora terénního programu a poradenského místa
pro rodiny drogově závislých (v rámci dotačního
programu OSV)

OSV

schválení
podpory

splněno

V rámci dotačního programu města byl podpořen
program Renarkonu dotací ve výši 100 tis. Kč.

Zřízení funkce koordinátora prorodinné politiky v
roce 2015

OSV

usnesení RM

nezahájeno

Mapování výchozího stavu, potřeb občanů a zdrojů
pro real. prorodinných opatření (sociol. průzkum) 2016

OSV

realizace
průzkumu
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nezahájeno Aktivita byla plánovana pro rok 2016.

