Akční plán rozvoje města Kopřivnice
pro období 2016 - 2017

Vyhodnocení plnění k 31.12.2016

Ekonomika a podnikání

Akční plán rozvoje města pro období 2016 - 2017

A.2 Péče o investory

A.1 MSP

Priorita

Ekonomika a podnikání
Odpověd
nost
Indikátor
Opatření
Název aktivity/projektu
Vyhodnocení
Poznámka
příprava výsledku
realizace
A. 1.1 Pobídkový systém
Realizace soutěže firma/podnikatel/nápad roku
realizace
vedení
Aktivita plánovaná pro rok 2017.
pro MSP
2017
akce
pronájem /
A.1.2 Plochy a objekty pro Využití výměníkových stanic a volných budov v
Plněno průběžně. V roce 2016 bylo upraveno a pronajato 5 stanic
OMM
zajištění
zahájeno
služby a řemesla
majetku města pro MSP
(garážové stání, nebytové prostory).
využití
V roce 2016 byla vybudována veřejná část technické infrastruktury
realizace
umožňující rozvoj výrobního areálu společnosti Bidstone management
Rozvoj technické infrastruktury v PPK - dobudování
A. 2.2 Flexibilní logistika
ORM
splněno
inženýrských sítí
projektu
a Hacvia a zároveň byly vytvořeny podmínky pro vstup dalších
investorů v lokalitě za Cirexem.
vedení / usnesení
Konečné rozhodnutí nebylo přijato. Je zvažována varianta využití pro
ZŠ Náměstí - rozhodnutí o dalším postupu
nezahájeno
OMM
ZM
přemístění městské knihovny.
Revitalizace objektu depozitáře v sadu E. Beneše 2016 - PD
V rozpočtu pro r. 2016 nebyla schválena finanční částka umožňující
ORM
nezahájeno
dopracování PD, realizace
2017 - R
zadání zpracování PD.
2016 - PD,
Ringofferova vila - I. etapa rekonstrukce dle
V r. 2016 probíhala projektová příprava rekonstrukce objektu.
A. 2.3 Brownfields
OMM
zahájeno
VŘ
schváleného záměru - PD, realizace
Realizace I. etapy rekonstrukce bude zahájena v roce 2017.
2017 - R
Objekty i přilehlé pozemky byly vykoupeny a byla zahájena projektová
usnesení
příprava na úpravu objektu bývalé vrátnice pro potřeby parkování
Objekty a pozemky za MÚ - výkup a využití objektů
ORM
splněno
ZM
služebních vozidel města. Rovněž bude upravena kolárna a předána do
užití zaměstnanci MÚ.

A.3 Lidské zdroje

A. 2.4 Partnerství
veřejného a soukromého
sektoru

A. 3.1 Kvalita vzdělávání

Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů

OŠK

4 schůzky

splněno

Farmářské trhy v Kopřivnici
Koncepce speciální pedagogické péče v MŠ realizace vyšetřovny v rámci realizace EO MŠ
Jeřabinka

ORM

4 trhy

splněno

Příprava Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání v ORM Kopřivnice

Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků v ZŠ Alšova

MŠ p.o. /
realizace
ORM

zahájeno

OŠK

zpracovan
ý MAP

zahájeno

ZŠ p.o.

realizace
akce

zahájeno
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RRLZ se pravidelně scházela za účelem vzájemného informování o
situaci na trhu práce a ve firmách, výměny zkušeností a přenosu dobré
praxe a navázání spolupráce na konkrétních aktivitách.
Nástavba objektu MŠ Jeřabinka je součástí projektu realizace
energetických opatření, na který byla schválená dotace a stavebně
bude projekt realizován v roce 2017.
Příprava MAP probíhá v souladu se schváleným projektem dle
stanoveného harmonogramu. Řídící výbor se sešel 2x, pracovní skupiny
3x, byl schválen Strategický rámec pro ORP, vytvořen roční akční plán,
proběhly 2 vzdělávací aktivity. Další aktivity jsou plánovány pro rok
2017.
Akce se účastní 4 učitelé vyučující AJ, NJ - projekt bude ukončen
31.5.2017

Vyhodnocení k 31.12.2016

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření

Akční plán rozvoje města pro období 2016 - 2017
Název aktivity/projektu

A.3 Lidské zdroje

A. 3.2 Motivace
k technickému vzdělávání

A. 3.3 Další vzdělávání

A. 3.4. Infrastruktura pro
vzdělávání

Poznámka

ZŠ p.o.

počet dětí
na semin.

splněno

Setkání dětských zastupitelů družebních měst realizace projektu podpořeného z programu
Erasmus+

OŠK

realizovan
é setkání

splněno

Soubor projektů - zvyšování kvality ve vzdělávání

OŠK

realizace
akce

zahájeno

Kopřivnické dny techniky - organizace dalších
ročníků akce

OVV

realizace
akce, poč.
účast.

splněno

Minitechmanie Kopřivnice - technický kroužek při
DDM

DDM p.o.

počet
členů

Přehlídka technických profesí

realizace
VOŠ,SOŠ
akce, poč.
a SOU
účast.

Poznej místní střední školu

realizace
VOŠ,SOŠ
akce, poč. nezahájeno Dle informace SŠ nebyla aktivita realizována
a SOU
účast.

Rekvalifikace v technických oborech

VOŠ,SOŠ
počet
nezahájeno Dle informace SŠ nebyla aktivita realizována
a SOU rekvalifik.

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

KDK p.o.

počet
účastníků

splněno

ZŠ dr. Horákové - bezbariérové úpravy II. etapa - PD
+ realizace

OMM

2016 - PD
2017 realizace

zahájeno

Projekt Za poznáním - klub nadaných dětí ZŠ Lubina
A. 3.1 Kvalita vzdělávání

Odpověd
nost
Indikátor
Vyhodnocení
příprava výsledku
realizace

ZŠ E. Zátopka - realizace jmen.akcí dle schváleného
rozpočtu (kamerový systém, rek. soc.zázemí ve
OMM
sport.hale)
ZŠ Alšova - realizace jmen.akcí dle schváleného
rozpočtu (rek. soc.zázemí v pavilonu učeben - II.
OMM
etapa,..)

realizace
akcí
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realizace
akcí

splněno

splněno

Činnost klubu pravidelně probíhá, účastní se jej 7 nadaných žáků ZŠ
Lubina
Proběhla dvě setkání v ČR a jedno ve Francii za účasti členů DZ z
Kopřivnice, Trappes a Myškova (pouze na druhém setkání v ČR).
Projekt bude pokračovat v roce 2017 setkáním DZ v Myškově.
Proběhla soutěž "Nebojte se matematiky" pro žáky místních ZŠ. Pro
nezájem nebyla realizována výměnná stáž učitelů jazyků.
Čtvrtý ročník akce proběhl v červnu za účasti více než 23 tisíc
návštěvníků.
Ve šk.roce 2016/17 navštěvuje technické kroužky 43 dětí, bylo
zakoupeno vybavení pro tyto kroužky, každý rok je organizována
tématická exkurze (r. 2015 - U6 Ostrava, 2016 - Muzeum leteckých
modelů Suchdol, plán 2017 - Technické muzeum Brno)
Akce "Řemeslo má zlaté dno" proběhla 13. a 14. 4. 2016. Prezentováno
bylo 14 maturitních a učebních oborů škol z NJ a Ko a 13 firem.
Zúčastnilo se 996 žáků z 36 ZŠ. Včetně veřejnosti akci navštívilo 1200
zájemců o informace.

zahájeno

V loňském roce se uskutečnilo 8 témat Ak.III. věku a 3 kurzy Virtuální
univerzity III. věku, do kt.se přihlásilo 269 posluchačů (183 Akademie +
86 Univerzita)
Je zpracovaná PD. Projekt nutno realizovat nejpozději v r. 2018 s
ohledem na zajištění potřeb žákyně se zdravotním postižením, která je
nyní na 1. stupni.
Pro kamerový systém je vybrán dodavatel. Realizace 2017.

splněno

Soc. zázemí ve sportovní hale je zrekonstruováno.

splněno

Aktivity proběhly v souladu se schváleným rozpočtem.
Vyhodnocení k 31.12.2016

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření

Název aktivity/projektu
ZŠ s MŠ 17. listopadu - realizace jmen.akcí dle
schváleného rozpočtu (rek. šaten)

A.3 Lidské zdroje

MŠ Mniší - rekonstrukce zahrady vč. přístupového
chodníku - PD, realizace

A. 3.4. Infrastruktura pro
vzdělávání

Akční plán rozvoje města pro období 2016 - 2017
Odpověd
nost
Indikátor
Vyhodnocení
Poznámka
příprava výsledku
realizace
realizace
OMM
splněno Aktivity proběhly v souladu se schváleným rozpočtem.
akce
ORM

realizace
akce

zahájeno

V r. 2016 probíhala projektová příprava, realizace akce je zařazena do
rozpočtu pro rok 2017 a bude provedena v letních měsících.

OMM

realizace
akce

splněno

Aktivity proběhly v souladu se schváleným rozpočtem.

OMM

realizace
akcí

splněno

Aktivity splněny dle dílčích jmenovitých akcích schválených v rámci
rozpočtu 2016.

ZUŠ Zd. Buriana - příprava a realizace jmen. akcí dle
schváleného rozpočtu (rekonstrukce osvětlení a
podhledů ve vestibulu, výměna plynového kotle)

splněno

Rekonstrukce vestibulu je dokončena.

OMM

realizace
akcí

ZUŠ Zd. Buriana - nástavba objektu - PD + realizace

ORM

realizace
projektu

MŠ Mniší - sanace stěny v umývárně a rekonstrukce
soc. zařízení - PD, realizace
MŠ Francouzská, Záhumenní, Lubina - příprava a
realizace jmen. akcí dle schvál. rozpočtu (sociál.
zařízení pro zahrady, reko. kuchyněk, sanace
sklepů)
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Na výměnu kotle nebyly vyčleněny finance v rozpočtu města. Výměna
nezahájeno kotle je nutná nejen z důvodu technického stavu stávajícího, ale i z
důvodu schválené nástavby objektu.
zahájeno

V r. 2016 probíhala projektová příprava, realizace akce je zařazena do
rozpočtu pro rok 2017 a bude provedena v letních měsících.

Vyhodnocení k 31.12.2016

Doprava, infrastruktura a životní prostředí

Akční plán rozvoje města pro období 2016 - 2017

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

Název aktivity/projektu

B.1 Vnitřní doprava

Poznámka

zahájeno

Požadavky správce toku neúměrně navyšují náklady na realizaci a
vyžadují výškové úpravy komunikace. Z toho důvodu bude OMM
realizovat prostou opravu stávajícího stavu.

ORM

2016 - R II.
et.
2017 - R III.
et.

zahájeno

V r.2016 byla zahájena I. část rek. povrchu kom. a byla podána žádost o
dotaci na souběžnou rek. chodníků a přechodů pro chodce, která byla
schválena. Projekt bude pokračovat v r. 2017. Rekon. se úsek od kato.
domu po hranici k.ú. se Štramberkem.

Opravy povrchů místních komunikací dle
vyhodnocení potřeby opravy

OMM

realizace
akce

splněno

V rámci vyčleněných financí byly opraveny povrchy komunikací Mniší
(Dolní Pstružinky, na Měrkovice, u č.p. 203), Lubina k č.p. 134,
Kopřivnice (Na Pinkavce, část Čs. Armády, přístupy "kasárna")

ul. K Očnímu - šířková úprava komunikace, zvýšení
bezpečnosti chodců a cyklistů - studie, ověření
vlastnických vztahů

ORM

zpracovan
nezahájeno Aktivita nebyla zahájena a přechází do roku 2017.
á studie

Revitalizace sídliště Sever - záchytné parkování PD, realizace

ORM

2016 - PD
2017 realizace

zahájeno

Projektovou přípravu se k termínu podání žádosti o dotaci na MMR
nepodařilo dokončit a žádost o dotaci na realizaci projektu v roce 2017
nebyla podána. Další dotační výzva bude pravděpodobně v závěru roku
2017.

Revitalizace VP v lokalitě ul. Kadláčkova parkoviště u KB - PD, realizace

ORM

realizace
akce

zahájeno

V r.2016 probíhala projektová příprava parkoviště vedle Komerční
banky, realizace akce schválena v rozpočtu pro rok 2017.

Intenzifikace parkování/změna organizace dopravy - OMM /
sídl. Korej - realizace, příprava dalších lokalit
ORM

realizace
opatření

splněno

Vybraná opatření realizována ve spolupráci ORM, OMM a Slumeko.

Parkoviště za MÚ - PD, realizace

2016 - PD
2017 realizace

zahájeno

V r. 2016 probíhala projektová příprava, realizace akce schválena v
rozpočtu pro r. 2017. Projekt řeší území po bývalém zdravotním
středisku Tatry s výjezdem na příjezdovou komunikaci k Tatře.

OMM

realizace
akce

ul. Štramberská - rekonstrukce povrchu
komunikace a přilehlých chodníků - PD, realizace
dalších etap

Oprava mostku M1 - Mniší - realizace

B. 1.1 Odstraňování
dopravních závad a kritic.
míst na komunikacích

Odpověd
Indikátor
nost
Vyhodnocení
příprava výsledku
realizace

B. 1.2 Organizace dopravy
v klidu

Parkování za Kachlovkou - realizace ve spolupráci
se Slumekem
Parkování Trappes - rekonstrukce výměníku pro
potřeby parkování - R
Parkování Sever ul.17. listopadu - posouzení využití
výměníku či jeho pozemku pro parkování rozhodnutí o variantě

ORM
ORM /
OMM
OMM
OMM
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realizace
akce
realizace
akce
usnesení
RM

nezahájeno Připravováno jako samostatná investiční akce Slumeka, s.r.o.
splněno
Z důvodu vysokých fin. nákladů by realizace nebyla rentabilní ve vztahu
nezahájeno k počtu možných parkovacích míst. Při řešení území lze zvažovat
demolici objektu pro využiti plochy.
Vyhodnocení k 31.12.2016

B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava

B.1 Vnitřní
doprava

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí

Akční plán rozvoje města pro období 2016 - 2017
Odpověd
Indikátor
nost
Opatření
Název aktivity/projektu
Vyhodnocení
Poznámka
příprava výsledku
realizace
2016 - akt.
V r. 2016 probíhala projektová příprava, realizace akce schválena v
B. 1.2 Organizace dopravy Parkoviště u KD Vlčovice - PD, realizace, vč.
PD
ORM
zahájeno rozpočtu pro r. 2017. Součástí projektu není přemístění sochy TGM,
v klidu
přemístění sochy TGM
2017 pouze příprava lokality pro budoucí přemístění.
realizace
Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov - příprava PD +
zpracovan
ORM
Aktivita plánovaná pro rok 2017.
pozemky
á PD
Cyklistická stezka Kopřivnice - Závišice - Rybí - NJ vyhledávac
ORM
nezahájeno Aktivita nebyla zahájena a přechází do roku 2017.
určení trasy, PD, výkup pozemků
í studie
Z důvodu přípravy cyklogenerelu, který zahrnuje návrh opatření
Podpora cyklodopravy - mobiliář, značení, kampaň
realizace
ORM
nezahájeno vztahujících se k doplnění cyklomobiliáře a značení, byly aktivity
…
akce
odloženy do doby po dokončení dokumentu.
B. 2.1 Vytvořit kvalitní
podmínky a služby pro
Bylo přerušeno řízení, dle požadavku SŽDC bylo v 12/2016 provedeno
Vytvoření cyklopruhu - propojení Dělnická realizace
cyklistickou dopravu a inOMM
zahájeno kácení stromů z důvodu úpravy rozhledových trojúhelníků. Po
Nádražní - realizace
opatření
line
obnovení řízení je předp. realizace v 1. pol. 2017.
Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky
- studie, PD dle zvolené varianty, žádost o dotaci

ORM

zpracovan
á PD

zahájeno

Příprava cyklogenerelu

ORM

schválený
generel

splněno

Chodník ul. Husova - doplnění, úprava přechodu PD, realizace

ORM

realizace
akce

zahájeno

Chodník ul. Obránců míru - prodloužení, VO - PD

ORM

B. 2.2 Bezpečná a
komfortní pěší doprava ve
Chodník ul. Janáčkova - PD + pozemky + realizace
městě a jeho částech
včetně vzájemného
Chodník Vlčovice - III. etapa (propojení Vlčovice propojení
Mniší) - PD, žádost o dotaci, realizace

ORM

ORM

Chodník ul. Hřbitovní - PD, realizace

ORM

Bezbariérové město - II. trasa (k tenisovým kurtům)
- PD, realizace

ORM

zpracovan
á PD
2016 pozemky
2017 - R
2016 žádost
2017 - R
2016 - PD
2017 - R
realizace
akce
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splněno
zahájeno

zahájeno
zahájeno
splněno

V r. 2016 probíhala projektová příprava, realizace akce je zařazena do
rozpočtu pro rok 2017. Po ukončení stavebního řízení a výběru
dodavatele bude stavba realizována v II. polovině roku.
Cyklogenerel byl zpracován ve spolupráci s externí firmou, projednán s
veřejností a zveřejněn na webu města.
Rozsah projektu byl rozšířen. V úseku od křižovatky s ul. Záhumenní po
okružní křižovatku na ul. Štramberská budou upraveny dva přechody,
doplněn chybějící chodník a obnoven povrch komunikace. Realizace
stavby proběhne v r. 2017.
Projektová dokumentace byla dokončena. Na realizaci nebyly ke konci
roku 2016 vyčleněny finance.
Probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků, není dokončena PD
odvedení dešťových vod z území.
Žádost o dotaci nebyla podána z důvodu komplikací v rámci stavebního
řízení, dokumentace byla dopracována dle požadavku účastníka řízení
a je připravena k realizaci.
Dokončuje se PD. V rámci rekonst.železničního přejezdu byly položeny
chráničky pro budoucí přeložky infrastruktury.
Chodník podél ul. Čs. Armády k tenisovým kurtům byl dokončen a
předán do užívání.

Vyhodnocení k 31.12.2016

B.4 Infrastruktura a životní prostředí

B.3 Bydlení

B.2 Veřejná,
cyklo a pěší
doprava

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí

Akční plán rozvoje města pro období 2016 - 2017
Odpověd
Indikátor
nost
Opatření
Název aktivity/projektu
Vyhodnocení
Poznámka
příprava výsledku
realizace
B. 2.2 Bezpečná a
Rekonstrukce lávky přes železniční trať - za Tescem realizace
V 2. pol. 2016 bylo zrušeno výběrové řízení na dodavatele, akce
OMM
zahájeno
komfortní pěší doprava ve PD, realizace
akce
přechází do roku 2017.
městě a jeho částech
Opravy chodníků ve městě a v MČ dle vyhodnocení
realizace
V rámci vyčleněných financí byly opraveny chodníky na ul. Krátká, kpt.
včetně vzájemného
OMM
splněno
potřeby opravy
akce
Nálepky, Husova, Dukelská (pouze část vyžadující opravy)
propojení
Ul. Západní - spolufinancování infrastruktury v
uzavření
ORM
nezahájeno Výstavba v lokalitě nebyla zatím ukončena.
smlouvy
B. 3.1 Rozvojová území pro případě dokončení výstavby
schválení
výstavbu rodinných domů
Příprava řešení lokality Dolní Roličky (Lubina)
ORM
návrhu
nezahájeno
řešení
Reg. bytových domů v maj. města (z fondu rozvoje
realizace
OMM
splněno Všechny plánované akce byly realizovány.
bydlení) - dle jmenovitých akcí v schválených v
akcí
rozpočtu
B. 3.2 Zkvalitňování a
údržba stávajícího
bytového fondu

B. 4.1 Odpadové
hospodářství města

B. 4.2 Zařízení pro
nakládání s odpady

B. 4.4 Zlepšení kvality
vypouštěných odpadních
vod
B. 4.5 Protipovodňová
opatření

Česká 320 - rek.rozvodů vody a kan., rek.centrální
koupelny, EPS - PD + realizace

OMM

realizace
akce

splněno

Česká 320 - zateplení, rekonstrukce balkonů - PD,
žádost o dotaci

OMM

zpracovan
á PD

zahájeno

Masarykovo nám. 650 - řešení havarijního stavu
střechy (prostá oprava nebo nástavba)

OMM

Výstavba zpevněných stání pro kontejnery

OŽP

Plán odpadového hospodářství - aktual.,
promítnutí změn dle nového zák. o odpadech

OŽP

Příprava projektu 2. sběrný dvůr, návrh lokalizace podklady pro rozhodnutí

OŽP

Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší - definice
rozsahu projektu, příprava PD a žádosti o dotaci

ORM

Převedení jednotné kanalizace v Lubině do režimu
dešťové - kontrola stávajícího stavu

OMM

Zatrubnění kanalizace v Mniší mezi 164 - 112

OMM

2015 - PD
2016 - R
realizace
akce
schválený
POH
schválení
návrhu
řešení
zpracovan
á PD,
podaná
žádost
realizace
akce
realizace
akce
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zahájeno
splněno
zahájeno

splněno

zahájeno

zahájeno
zahájeno

Proběhla rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace a instalace EPS.
Nebyla rekonstr. centrální koupelna z důvodu nesouhlasu KHS.
Projektová dokumentace byla zpracována, žádost o dotaci byla podána
v lednu 2017, probíhá posuzování žádosti ze strany poskytovatele
dotace.
PD 2017 za předpokladu, že se nebude realizovat střešní nástavba.
Realizace by měla být zařazena do rozpočtu 2018.
Vybudováno celkem 6 nových stání, z toho 2 z Fondu společnosti
Asekol.
Práce na novém POH byly zahájeny, materiál bude dokončen v roce
2017 a předložen ke schválení v ZM v 6/2017.
V rámci jednání se Štramberkem a Závišicemi o společném SD se
nepodařilo sjednat vhodnou lokalitu v Kopřivnici a Štramberk a Závišice
se dohodly na vlastním projektu na svém území. Informace byla
předložena RM 5.4.2016
ZM schválilo přípravu PD s předpokladem podání žádosti o dotaci v
závěru roku 2017. Probíhá příprava PD dle schváleného rozsahu.
Jedná se dlouhodobý úkol. Zatím nedošlo k přepojení všech
nemovitostí z jednotné kanalizace na novou splaškovou.
V rámci projektové přípravy nebyl získán souhlas vlastníka dotčeného
pozemku. Akci nelze stavebně realizovat.
Vyhodnocení k 31.12.2016

B.4 Infrastruktura a životní prostředí

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

B. 4.5 Protipovodňová
opatření

B. 4.6 Environmentální
výchova a osvěta

Akční plán rozvoje města pro období 2016 - 2017
Název aktivity/projektu

Odpověd
Indikátor
nost
Vyhodnocení
příprava výsledku
realizace

Adaptační strategie města na změnu klimatu příprava

OŽP

schválená
strategie

Rek.mlýnského náhonu ve Vlčovicích - aktualizace
PD + realizace

ORM

realizace
akce

Doplnění varovného a informačního protipovod.
systému - hledání finančních zdrojů

OŽP

realizace
akce

Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky aktualizace PD, realizace

ORM

Propagace Fairtradového obchodu - Den Země a
Místní férová snídaně

OŽP /
ORM

zahájeno

Poznámka
Příprava adaptační strategie probíhala pod metodickým vedením
společnosti CI2 ve spolupráci odborných pracovníků MÚ a vybraných
externích subjektů (firem a zemědělců)
Aktivita plánovaná pro rok 2017.

zahájeno

Na realizaci projektu byla schválena dotace, bezdrátový rozhlas bude
doplněn o 69 obousměrných hlásičů a bude zpracován digitální
povodňový plán Kopřivnice.

2016 - akt.
PD
nezahájeno Aktivita nebyla zahájena a přechází do roku 2017.
2017 - R
realizace
splněno Den Země i Férová snídaně proběhla v plánovaných termínech.
akcí

Podpora žadatelů o kotlíkové dotace - max. 5
tis./žádost

OŽP

realizace
akce

Výpočet ekologické stopy města za rok 2016

OŽP

usnesení
ZM
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splněno

Žadatelé o kotlíkové dotace s trvalým bydlištěm v Kopřivnici byli
podpořeni rovněž z rozpočtu města dle stanovených podmínek.
Aktivita plánovaná pro rok 2017.

Vyhodnocení k 31.12.2016

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

B.5 Energetika města

B. 5.1 Územní energetika
města

B. 5.2 Snižování
energetické náročnosti
majetku města

Akční plán rozvoje města pro období 2016 - 2017
Odpověd
Indikátor
nost
Název aktivity/projektu
Vyhodnocení
Poznámka
příprava výsledku
realizace
Zpracování územní en. koncepce - příprava
usnesení
OMM
zahájeno Získána dotace na zpracování ÚEK, předpoklad realizace 2017/2018.
dokumentu 2016/2017
ZM
MŠ Jeřabinka - en.opatření, nástavba, rek.
2016Na realizaci projektu byla schválena žádost o dotaci, stavební práce
ORM
zahájeno
elektroin. - PD, žádost o dotaci, real. v případě
žádost
proběhnou v roce 2017.
získání dotace
2017-R
MŠ Francouzská - en.opatření, venkovní úpravy 2016Na realizaci projektu byla schválena žádost o dotaci, stavební práce
ORM
zahájeno
PD, žádost o dotaci, realizace v případě získání
žádost
proběhnou v roce 2017.
dotace
2017-R
2016DDM - en.opatření, venkovní úpravy - PD, žádost o
Na realizaci projektu byla schválena žádost o dotaci, stavební práce
ORM
zahájeno
žádost
dotaci, realizace v případě získání dotace
proběhnou v roce 2017.
2017-R
2016Rozsah projektu byl omezen na zateplení střechy a úpravu vstupu do
MŠ Záhumenní - en.opatření - PD, příprava žádosti
ORM
zahájeno objektu, výměna oken byla v minulosti provedena z vlastních zdrojů
žádost
o dotaci, realizace v případě schválení dotace
2017-R
města, žádost o dotaci nebude podána.
2016MŠ I.Šustaly - en.opatření - PD, příprava žádosti o
Na realizaci projektu byla podaná žádost o dotaci, v případě schválení
ORM
zahájeno
žádost
dotaci, realizace v případě schválení dotace
proběhnou stavební práce v roce 2018.
2017-R
2016 Radnice - en.opatření - realizace štítové stěny a
Štítová stěna objektu byla zateplena, zateplení střechy je předmětem
štítovka,
OMM
splněno
střechy
přípravy návrhu rozpočtu pro r. 2017.
2017 střecha

B. 5.3 Podpora energeticky Zorganizování společného nákupu energií pro
odpovědného chování
veřejnost

OMM
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realizace
akce

Aktivita je plánovaná pro rok 2017.

Vyhodnocení k 31.12.2016

Image města

Akční plán rozvoje města pro období 2016 - 2017

Priorita

Image města
Opatření

Název aktivity/projektu

C.1 Fyzické prostředí

Územní studie sídelní zeleně - zadání a zpracování
studie v souladu se stavebním zákonem

schválená
studie

OŽP

realizace
průzkumu

ORM /
OŽP
ORM /
OŽP

realizace
akce
realizace
akce

OŽP

realizace
akce

splněno

V r. 2016 proveden pasport a inventarizace zeleně téměř celého sídliště
Sever a dle zjištěného stavu bylo provedeno ošetření popř. kácení
zeleně.

OŽP

realizace
brigád

splněno

Letních brigád se zúčastnilo 22 studentů.

Obnova centrální části města - dokončení studie, I.
etapa - PD + realizace

ORM

realizace I.
etapy

zahájeno

V roce 2016 byla dokončena a s veřejností projednána studie řešení
území, na základě které bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
PD, které bylo zrušeno a v závěru roku vyhlášeno znovu. Projektová
příprava bude probíhat v roce 2017.

Zimní stadion - modernizace vestibulu, výměna
sedaček - PD + realizace

ORM

realizace
projektu

splněno

Akce byla dokončena a předána provozovateli sportoviště k užívání.

Zimní stadion - střecha - aktualizace PD + realizace

OMM

2016aktual. PD
2017-R

zahájeno

Je zpracovaná PD, předpokl. náklady na realizaci 9 mil. Kč jsou
navrhovány k zařazení do rozpočtu 2017.

ORM

realizace
projektu

zahájeno

Sport.areál ve Lubině - rekonstrukce zázemí aktualizace PD, realizace

ORM

aktualizace
PD,
realizace

zahájeno

KD Mniší - rek. soc. zařízení, posouzení
využitelnosti a návrh další postupné rekonstrukce

OMM

rek.soc.;
schv.studie

Regenerace parku Pionýrská a Sadová - žádost o
dotaci, realizace
Regenerace sadu E. Beneše a Masarykova nám. PD, žádost o dotaci
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - pro
sídliště Sever, realizace 1. etapy navržených
C. 1.2 Zefektivnění správy a
opatření - ošetření a ořez, popř. kácení
údržby zeleně ve městě

C.2.Centrální
zóna

Letní brigády pro mládež - Mladí městu

C.3 Volný čas

Poznámka

SUP

Řešení bývalé skládky KBV za ČOV - realizace
C. 1.1 Podpora rekreační a průzkumu s návrhem opatření, řešení
krajinné funkce zeleně
majetkoprávních vztahů

C. 2.1 Reprezentativní
centrální část města

Odpověd
Indikátor
nost
Vyhodnocení
příprava výsledku
realizace

C. 3.1 Modernizace a rozvoj Sport.areál ve Vlčovicích - rekonstrukce zázemí v
infrastruktury pro trávení případě získání dotace FC Vlčovice - Mniší
volného času

9/12

splněno

Studie byla zpracována a projednána s veřejností.

zahájeno

V roce 2016 byla zpracována zadávací dokumentace pro výběr
zpracovatele analýzy rizik, který proběhne v r. 2017. Na základě této
analýzy bude předložen orgánům města návrh na další postup (sanace,
rekultivace, bez zásahu)
Aktivita plánovaná pro rok 2017.
Aktivita plánovaná pro rok 2017.

Žádost o dotaci, kterou předložil FC nebyla schválena, jiný zdroj
financování realizace akce zatím nebyl určen. Po projekční stránce je
projekt připraven k realizaci.
Byla provedena aktualizace projektové dokumentace, na základě které
bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Toto řízení bylo
nutno opakovat a smlouva s dodavatelem byla podepsána v lednu
2017.

splněno

Sociální zařízení bylo zrekonstruováno.

zahájeno

Návrhy na postupnou rekonstrukci budou řešeny v r. 2017
Vyhodnocení k 31.12.2016

C.3 Volný čas

Priorita

Image města

Akční plán rozvoje města pro období 2016 - 2017
Opatření

C.4 Cestovní ruch

KDK - posouzení objektu z hlediska energetiky a
využitelnosti vnitřních prostor, příprava
rekonstrukce soc. zařízení

OMM

zpracovan
á studie

KDK - revitalizace objektu I. etapa - PD

ORM

zpracovan
á PD

Rekonstrukce hasičských zbrojnic v Lubině C. 3.1 Modernizace a rozvoj rekonstrukce střech, vč. úpravy podkroví pro
infrastruktury pro trávení spolkovou činnost
Modernizace areálu letního koupaliště - rozhodnutí
volného času
o dalším postupu

C. 3.2 Atraktivní nabídka
využívání volného času

C.5 Marketing a
propagace

Název aktivity/projektu

C. 4.1 Destinační
management

C. 4.2 Kvalita služeb
v cestovním ruchu

Odpověd
Indikátor
nost
Vyhodnocení
příprava výsledku
realizace

ORM
ORM

zahájeno

Poznámka

Bylo rozhodnuto o zpracování PD na rekonstrukci elektroinstalace a
úpravu části NP (návrh zateplení)
Aktivita plánovaná pro rok 2017.

aktualizace
Pro obě HZ byly podány žádosti o dotace do národního programu,
zahájeno projekty nebyly schváleny k podpoře, jsou zařazeny v zásobníku
PD,
realizace
projektů.
usnesení
Studie variantního řešení byla zpracována v roce 2015, o dalším
nezahájeno
RM
postupu nebylo rozhodnuto.
Žádost o dotaci z programu MMR nebyla schválena, v závěru roku byla
realizace
zahájeno vyhlášena výzva pro rok 2017, do které byla upravena žádost o dotaci
předložena znovu.

ZŠ 17. listopadu - hřiště - realizace v případě získání
dotace

ORM

Areál bývalého házenkářského hřiště - studie
možností využití

ORM

zpracovan
á studie

zahájeno

Proběhl průzkum mezi obyvateli o možném budoucím využití území, na
základě kterého bylo dvěma projekčním firmám zadáno zpracování
studie možného řešení. Studie budou představeny veřejnosti v 1/2017.

Aktivní senior - soubor kulturních sportovních a
vzdělávacích akcí pro seniory

OSV

realizace
aktivit

splněno

Všechny plánované dílčí aktivity se účastnily za velkého zájmu seniorů.

Výstava a almanach k 50. ročníku Taneční soutěže
Tatra

OŠK

vydání
almanachu

splněno

Almanach vydán v nákladu 100 ks. Je k dispozici za úplatu v
Informačním centru Kopřivnice. Výstava nebyla realizována.

Naplňování smlouvy o spolupráci obcí Lašské brány
Beskyd

KDK
p.o./IC

splněno

Aktivity proběhly v souladu s ročním plánem. Společná aktivita Lašské
hry se uskutečnily v červnu v Kopřivnici.

Doplnění orientačního systému pro pěší a cyklisty

OŠK /
OMM

realizace
plán.
aktivit
instalace
IOS

zahájeno

Plněno průběžně dle aktuálních požadavků

Turistický portál a aplikace Lašské brány Beskyd

KDK
p.o./IC

aktualizov
aná data

zahájeno

Portál lasska-brana.cz má novou respozivní podobu. Stále se vyvíjí a
doplňuje, přibudou nové funkcionality a obsah. Dolaďují se jazykové
mutace. K dispozici je starší verze, nová se připravuje ke zveřejnění.

OVV

propagační
snímek

zahájeno

KDK
p.o./IC

aktualizov
aná data

zahájeno

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. ….
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První část "kopřivnického pexesa" byla dokončena, zatím nebyla
zveřejněna.
Informační portál je dostupný přes odkaz info.koprivnice.cz nebo přes
stránky Lašské brány. Data zpracovává a aktualizuje Informační
centrum. Základní portál je funkční, je zvažováno rozšíření o další
funkcionality. Připravuje se jeho propagace.
Vyhodnocení k 31.12.2016

Sociální zázemí

Akční plán rozvoje města pro období 2016 - 2017

D. 2 Bezpečnost a prevence kriminality

D. 1 Sociální a zdravotní služby

Priorita

Sociální zázemí
Opatření

D. 1.1 Síť sociálních a
zdravotních služeb ve
městě a okolí

Název aktivity/projektu

zahájeno

ZM pověřilo RM přípravou podmínek prodeje nem. pro zveřejnění
záměru prodeje nem. (stravovny na ulici Příčná a navazujících
pozemků) za účelem realizace projektu výstavby domova pro seniory a
domova se zvlášt.režimem (usn. č. 250/2016)

Domov pro seniory - rozhodnutí o dalším postupu

vedení

Denní stacionář Kopretina - příprava přemístění DS
Kopretina a zřízení sociálně-terapeutických dílen PD, žádost o dotaci

OSV /
ORM

zprac. PD,
žádost o
dotaci

zahájeno

Zpracovaná PD k vytvoření soc.terap. dílen v bývalém výměníku tepla
na ul. Školní. Žádost o dotaci na realizaci projektu bude podána v roce
2017.

Komunitní plán sociálních služeb - aktualizace pro
další období

OSV

schválený
KPSS

zahájeno

Proběhla jednání dílčích pracovních skupin. ZM prodloužilo platnost
komunitního plánu o rok z důvodu připravované novely zákona o soc.
službách. Aktualizace KPSS bude provedena v roce 2017.

OSV

realizace
akcí

splněno

V květnu se uskutečnil tradiční jarmark sociálních služeb, byla oceněna
osobnost roku v sociální oblasti, proběhla veřejná jednání pracovních
skupin KPSS.

OSV /
ORM

zprac. PD,
žádost o
dotaci

zahájeno

Na realizaci projektu byla podaná žádost o dotaci, v případě schválení
proběhnou stavební práce v roce 2018.

OI

realizace
akce

splněno

Kamerový systém byl digitalizován.

(Ne)bezpečí v kyberprostoru - přednášky pro žáky
6. tříd a pedagogy

OŠK

realizace
akcí

splněno

Semináře na téma kyberšikany, který realizovala Poradna pro primární
prevenci Ostrava se zúčastnili žáci 6tých tříd všech kopřivnických ZŠ.
Pro úspěch je plánováno opakování i v r.2017.

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

OSV

realizace
akce

Rekreačně výchovný tábor Klubu kamarád

KK

D. 2.3 Snižování výskytu
Přednášky z oblasti sociálně právní ochrany dětí (v
sociálně patologických jevů rámci činnosti oddělení SPO)
u dětí a mládeže
Prázdninový program pro mládež
D. 2.4 Řešení drogové
problematiky

Poznámka

usnesení
ZM

Zlepšení informovanosti o poskytovaných soc.
službách - den soc. služeb a ocenění osobnosti v
soc. oblasti, kulatý stůl pro osoby se ZP
Vytvoření komunitního centra v budově
D. 1.2 Kopřivnice bez bariér Francouzská 1181, přemístění DS Kopretina - PD,
žádost o dotaci
D. 2.1 Aktivity a
Kamerový systém MP - modernizace - výměna
infrastruktura pro zajištění
analogových kamer za digitální
bezpečnosti

D. 2.2 Informovanost,
výchova k bezpečí

Odpověd
Indikátor
nost
Vyhodnocení
příprava výsledku
realizace

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

OSV

realizace
akce
realizace
akcí

Aktivita původně plánovaná na r. 2017 nebude realizována. Prodejci
změnili taktiku a autorka scénáře připravuje novou hru.
splněno
splněno

OŠK

realizace
akcí

splněno

OSV

schválení
podpory

splněno
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Ve spolupráci s partnery byla zorganizována série prázdninových akcí
pro děti a mládež v rámci projektu Někdo ven?

Vyhodnocení k 31.12.2016

D. 3 Rodinná
politika města

Priorita

Sociální zázemí
Opatření

Název aktivity/projektu

Týden rodiny - podpora akce
D. 3.1 Rozvoj rodinné
politiky

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

Akční plán rozvoje města pro období 2016 - 2017
Odpověd
Indikátor
nost
Vyhodnocení
Poznámka
příprava výsledku
realizace
schválení
Od 9. do 15. května proběhla řada akcí zaměřených na aktivní vyžití
OSV
splněno
podpory
všech členů rodiny a podporu trávení společného času.
OSV

realizace
průzkumu
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Aktivita plánovaná pro rok 2017

Vyhodnocení k 31.12.2016

