Akční plán rozvoje města Kopřivnice
pro období 2017 - 2018

Vyhodnocení k 31.12.2017

Ekonomika a podnikání

Akční plán rozvoje města pro období 2017 - 2018

A.3 Lidské zdroje

A.2. Péče o investory

A.1 MSP

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření

Název aktivity/projektu

Využití výměníkových stanic a volných budov v majetku
A.1.2 Plochy a objekty města pro MSP
pro služby a řemesla

A. 2.3 Brownfields

Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace
OMM

zajištění
využití

Úprava prostor ve vestibulu MÚ pro potřeby komerčního
pronájmu

OMM

realizace

ZŠ Náměstí - posouzení možnosti přemístění městské
knihovny

ORM

studie

Revitalizace objektu depozitáře v sadu E. Beneše dopracování PD, realizace

ORM

2016 - PD
2017 - R

Ringofferova vila - I. etapa rekonstrukce - realizace;
vyhledání vhodného nájemce komerčních prostor

OMM

realizace

OVS

realizace

Bývalá vrátnice Tatry - stavební úpravy pro potřeby
garážování aut MÚ

OMM

realizace

Kolárna za MÚ - úpravy a zpřístupnění pro potřeby MÚ

Vyhodnocení

Poznámka

3 VS dokončeny (2 garážová stání, 1 obchod). Je připravena
zahájeno PD na rekonstrukci dalších dvou pro garážová stání. Realizace
pravděpodobně v r. 2018.
Zpracovaná studie řešení. Výdaje na realizaci akce budou
zahájeno
navrženy v rámci úpravy R 2018.
Studie je zpracována, předpokládané realizační náklady jsou
splněno
35 mil. Kč. V současné době vede město jednání o jiném
využití objektu (prodej).
V rozpočtu R 2017 nebyly na projektovou přípravu vyčleněny
nezahájeno
finance.
Probíhá rekonstrukce objektu a je zveřejněn záměr na
pronájem komerčních prostor. Vzhledem k nutné opravě
zahájeno
střechy, se kterou původní projekt nepočítal, budou stavební
práce ukončeny v pol. 2018.
Byly provedeny stavební opravy, nutno dořešit monitoring a
zahájeno
uzamykání objektu.
Stavební práce byly zahájeny v závěru roku 2017 a budou
zahájeno
ukončeny v únoru 2018.

A. 2.4 Partnerství
veřejného a
soukromého sektoru

Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů

OŠKS

4 schůzky

splněno

V průběhu roku se uskutečnily 4 schůzky.

Farmářské trhy v Kopřivnici

OMM

4 trhy

splněno

V průběhu roku se uskutečnily 4 farmářské trhy.

MŠ p.o. /
ORM

realizace

splněno

A. 3.1 Kvalita
vzdělávání

Koncepce speciální pedagogické péče v MŠ - realizace
vyšetřovny v rámci realizace EO MŠ Jeřabinka - nástavba
objektu - realizace 2017
Příprava Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORM
Kopřivnice

OŠKS

zprac. MAP

splněno

Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků v ZŠ Alšova

ZŠ p.o.

Projekt Za poznáním - klub nadaných dětí ZŠ Lubina

ZŠ p.o.
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realizace
akce
počet dětí
na semin.

V rámci realizace energetických opatření na objektu byla
vybudovaná nástavba pro vyšetřovnu pro speciální
pedagogické péče.
Projekt přípravy MAP byla v závěru roku ukončen a byla
zahájena příprava navazujícího projektu.

splněno

Projekt ukončen a vypořádán.

splněno

Klub nadaných dětí se pravidelně schází, aktivita bude
pokračovat i v dalším roce.

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření

A. 3.1 Kvalita
vzdělávání

A.3 Lidské zdroje

A. 3.2 Motivace
k technickému
vzdělávání

A. 3.3 Další vzdělávání

A. 3.4. Infrastruktura
pro vzdělávání

Akční plán rozvoje města pro období 2017 - 2018
Název aktivity/projektu

Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

Vyhodnocení

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

OŠKS

realizované
setkání

splněno

Soubor projektů - zvyšování kvality ve vzdělávání (Nebojte
se matematiky…)

OŠKS

realizace
akce

splněno

Kopřivnické dny techniky - organizace dalších ročníků akce

OŠKS

realizace,
poč.účast.

splněno

Minitechmanie Kopřivnice - technický kroužek při DDM
Den technické kariéry - prezentace středních škol a
zaměstnavatelů pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče

DDM p.o. počet členů

splněno

Poznámka

Všechny aktivity projektu proběhly dle plánu. Projekt byl
ukončen a vypořádán.
Akce proběhla v listopadu za účasti zástupců žáků
kopřivnických ZŠ. Realizační tým plánuje pokračování akce i v
dalším roce.
Akce se tradičně uskutečnila na polygonu Tatry za velké
účasti vystavovatelů i návštěvníků.
Zapojeno 48 dětí. Zaměřeno na podporu technické činnosti a
rozvoj manuální zručnosti technického charakteru. Součástí
kroužku byla i exkurze v areálu Dolních Vítkovic a Světa
techniky.
Akce proběhla v listopadu za účasti zástupců SŠ, učilišť, VŠB a
zaměstnavatelů. Zúčastnilo se jí přes 400 žáků.
Tradiční přehlídka pro žáky 8. a 9. tříd se uskutečnila v hale
VOŠ v dubnu.
Proběhly přednášky v rámci 8 témat Akademie třetího věku
(A3VK) a 4 kurzy Virtuální univerzity třetího věku (VU3V),
kterých se zúčastnilo 248 posluchačů (154 A3VK a 94 VU3V)
Celkem se uskutečnilo bylo 70 přednášek (46 A3VK a 24
VU3V).

realizace,
poč.účast.

splněno

Přehlídka technických profesí - Řemeslo má zlaté dno

VOŠ,SOŠ realizace,
a SOU poč.účast.

splněno

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 - realizace

OMM

realizace

ZŠ dr. Horákové - rek. soc. zařízení v nové budově

OMM

2017 - PD

zahájeno

ZŠ dr. Horákové - instalace soc. zázemí pro hřiště unimobuňka - realizace

OMM

realizace

zahájeno

ZŠ E. Zátopka - kamerový systém

OMM

realizace

splněno

Kamerový systém instalován.

ZŠ E. Zátopka - rek. soc. zařízení v hlavní budově

OMM

2017 - PD

zahájeno

Probíhá dokončení PD. Výdaje na realizaci akce nebyly
zařazeny do R 2018.

OŠKS
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Aktivita plánována v AP pro rok 2018.
Probíhá dokončení PD. Výdaje na realizaci akce nebyly
zařazeny do R 2018.
Stavebně dokončeno. V r. 2018 bude dokončena přípojka
kanalizace a objekt předán do užívání.

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření

Akční plán rozvoje města pro období 2017 - 2018
Název aktivity/projektu

A.3 Lidské zdroje

ZŠ Alšova - rekonstrukce soc. zařízení III. etapa - pavilon

A. 3.4. Infrastruktura
pro vzdělávání

Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace
OMM

realizace

OŠKS

realizace

ORM

realizace

DDM Kletné - rekonstrukce venkovních soc. zařízení

OMM

realizace

ZUŠ Zd. Buriana - výměna plynového kotle

OMM

realizace

ZUŠ Zd. Buriana - nástavba objektu - realizace

ORM

realizace

ZŠ E. Zátopka a 17. listopadu - obnova odborných učeben
(realizace v případě schválení dotace IROP)
MŠ Mniší - rekonstrukce zahrady vč. přístupového chodníku realizace
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Vyhodnocení

Poznámka

Probíhá dokončení PD. Výdaje na realizaci akce jsou zařazeny
do R 2018.
ZŠ podala žádost o dotaci, výsledek dotačního řízení nebyl do
nezahájeno
konce roku znám.
Školní zahrada byla rekonstruována dle požadavků MŠ a
splněno
místní komise a předána do užívání.
Probíhá dokončení PD. Výdaje na realizaci akce jsou zařazeny
zahájeno
do R 2018.
Souběžně se stavebními prácemi při realizaci nástavby
splněno
objektu byla řešena i rekonstrukce kotelny.
zahájeno

splněno

Nástavba objektu byla dokončena a předána do užívání.

Doprava, infrastruktura a životní prostředí

Akční plán rozvoje města pro období 2017 - 2018

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

B.1 Vnitřní doprava

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

Název aktivity/projektu

Vyhodnocení

Poznámka

Oprava mostku M1 - Mniší - realizace opravy

OMM

realizace
akce

zahájeno

V rámci projektové přípravy se jedná o změně technického
řešení, neboť s původním řešením nesouhlasil správce toku.

Rekonstrukce mostu M1 - Lubina - pod Japstavem, v případě
získání dotace

OMM

realizace

zahájeno

Realizace projektu přesunuta do roku 2018.

Rekonstrukce mostu M6 - Lubina - u mlýnského náhonu, v
případě získání dotace

OMM

realizace

zahájeno

Realizace projektu přesunuta do roku 2018, probíhá úprava
projektu z důvodu nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku
s navrženým řešením.

ul. Štramberská - rekonstrukce povrchu komunikace a
přilehlých chodníků - dokončení úseku od kat.domu na konec
k.ú. Kopřivnice

ORM

realizace

splněno

Projekt dokončen a předán do užívání.

Opravy povrchů místních komunikací dle vyhodnocení
potřeby opravy

OMM

realizace
akce

splněno

V rámci rozpočtového ukazatele byly provedeny opravy ulic
Husova, Lidická, Na Drahách, Dělnická, B. Němcové,
parkoviště u Alberta a okružní křižovatka v PPK

ORM

zpracovaná
studie

nezahájeno

Projektová příprava nebyla zahájena. Akce přechází do roku
2018.

ORM

2017 - PD
2018 - R

zahájeno

ORM

realizace
akce

zahájeno

OMM /
ORM

realizace
opatření

splněno

ORM

realizace

splněno

Slumeko

realizace
akce

splněno

ul. K Očnímu - šířková úprava komunikace, zvýšení
bezpečnosti chodců a cyklistů - studie, ověření vlastnických
vztahů
Revitalizace sídliště Sever - záchytné parkování - PD,
realizace
Revitalizace VP v lokalitě ul. Kadláčkova - parkoviště u KB PD, realizace
B. 1.2 Organizace
dopravy v klidu

Odpověd
nost
Indikátor
příprava výsledku
realizace

Intenzifikace parkování/změna organizace dopravy ve
vybraných lokalitách- realizace
Parkoviště za MÚ - realizace
Parkování za Kachlovkou - projekt připravovaný Slumekem
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Probíhá dokončení PD. Výdaje na realizaci akce jsou zařazeny
do R 2018.
Na podzim roku 2017 bylo realizováno VŘ na dodavatele
stavby. Stavební práce budou zahájeny po ukončení zimního
období.
Provedeny stavební úpravy a úpravy dopravního značení na
ul. Kadláčkova a Průmyslový park
Projekt stavebně dokončen a předán do užívání, na jaře 2018
budou dokončeny vegetační úpravy.
Projekt dokončen a předán do užívání.

B.1 Vnitřní doprava

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

B. 1.2 Organizace
dopravy v klidu

Název aktivity/projektu

Vyhodnocení

Poznámka

PD není dokončena z důvodu negativního stanoviska SmVaK k
napojení dešťových vod do jednotné kanalizace. Připravuje se
variantní řešení.
Je připraveno řešení úpravy parkování na ul. Družební, návrh
úprav bude v roce 2018 projednán s veřejností.

Parkoviště Zd. Buriana - PD

ORM

zpracovaná
PD

Parkovací stání Trappes - částečné řešení rozšíření - PD

ORM

zpracovaná
PD

zahájeno

Parkoviště u KD Vlčovice - realizace, bez přemístění sochy
TGM

ORM

realizace

splněno

Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov - příprava PD + pozemky

ORM

zpracovaná
PD

nezahájeno

Cyklistická stezka Kopřivnice - Závišice - Rybí - NJ - PD,
příprava výkupu pozemků

ORM

zpracovaná
PD

zahájeno

ORM

realizace
akce

zahájeno

OMM

realizace
opatření

zahájeno

Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky realizace

ORM

realizace

zahájeno

Chodník ul. Husova - doplnění, úprava přechodu - realizace

ORM

realizace

splněno

Projekt dokončen a předán do užívání.
Na podzim roku 2017 bylo realizováno VŘ na dodavatele
stavby. Stavební práce budou zahájeny po ukončení zimního
období v roce 2018.

B. 2.1 Vytvořit kvalitní
podmínky a služby pro Podpora cyklodopravy - mobiliář, značení, kampaň …
cyklistickou dopravu a
in-line
Vytvoření cyklopruhu - propojení Dělnická - Nádražní B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava

Akční plán rozvoje města pro období 2017 - 2018
Odpověd
nost
Indikátor
příprava výsledku
realizace

realizace

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

žádost o dotaci, realizace
Chodník ul. Hřbitovní - realizace

zahájeno

ORM

realizace

zahájeno

ORM

2017 pozemky
2018 - R

zahájeno

ORM

realizace

nezahájeno

ORM

realizace
2016-17

zahájeno
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Projekt dokončen a předán do užívání.
V rozpočtu R 2017 nebyly na projektovou přípravu vyčleněny
finance.
Probíhá dokončení PD. Výdaje na realizaci akce nejsou
zařazeny do R 2018.
Zadáno posouzení možnosti převedení stávajících
chodníkových těles na smíšený provoz nebo provoz s
podporou cyklistické dopravy.
Z důvodu prodloužení přípravy PD a složitých jednání s
drážním úřadem bude stavba realizována v roce 2018.
Na podzim roku 2017 bylo realizováno VŘ na dodavatele
stavby. Stavební práce budou zahájeny po ukončení zimního
období v roce 2018.

PD dokončena. Realizace odložena do doby rozhodnutí o
realizaci odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší.
V roce 2017 byly realizovány přeložky inženýrských sítí a
úprava přechodu přes železniční trať, akce bude dokončena v
roce 2018.

B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

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

Název aktivity/projektu

2017 - PD,
realizace

Ul. Štefánikova - rekonstrukce a úprava přechodů

OMM

realizace

Analýza bezbariérovosti - posouzení stávajícího stavu ve
vybraných lokalitách a objektech (podpořeno dotací z OPZ)

ORM

zpracovaná
analýza

zahájeno

ORM

realizace
akce

nezahájeno

OMM

realizace
akce

splněno

Projekt dokončen a předán do užívání.

OMM

realizace
akce

splněno

V rámci rozpočtového ukazatele byly provedeny opravy
chodníků podél ulic Lidická, Kadláčkova, Javorová, rozšíření
stávajících chodníků na sídlišti Sever.

ORM

uzavření
smlouvy

zahájeno

V rámci dílčí etapy byl v území uložen kabel pro VO

SUP

usnesení
ZM

zahájeno

OMM

realizace
akcí

zahájeno

OMM

realizace
akce

zahájeno

OMM

2017 - PD
2018 - R

zahájeno

OMM

realizace
akce

zahájeno

OŽP

schválený
POH

splněno

Bezbariérové město - II. trasa (od KB - ul. Kpt. Jaroše radnice) - PD, monitoring dotací
Rekonstrukce lávky přes železniční trať - za Tescem - PD,
realizace

B.3 Bydlení
B.4 Infrastruktura a
životní prostředí

Územní plán Kopřivnice - aktualizace
Reg. bytových domů v maj. města (z fondu rozvoje bydlení) dle jmenovitých akcí v schválených v rozpočtu
Česká 320 - zateplení, rekonstrukce balkonů v případě
schválení dotace
Masarykovo nám. 650 - řešení havarijního stavu střechy
(prostá oprava nebo nástavba)
Výstavba zpevněných stání pro kontejnery

B. 4.1 Odpadové
hospodářství města

Poznámka

ORM

Ul. Západní - spolufinancování infrastruktury v případě
B. 3.1 Rozvojová území dokončení výstavby

B. 3.2 Zkvalitňování a
údržba stávajícího
bytového fondu

Vyhodnocení

Ul. Záhumenní - bezpečnostní opatření - přechod u odbočky
na ul. Duhová

Opravy chodníků ve městě a v MČ dle vyhodnocení potřeby
opravy

pro výstavbu
rodinných domů

Akční plán rozvoje města pro období 2017 - 2018
Odpověd
nost
Indikátor
příprava výsledku
realizace

Plán odpadového hospodářství - aktual., promítnutí změn
dle nového zák. o odpadech, příprava dílčích opatření
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zahájeno

Probíhá dokončení PD. Výdaje na realizaci akce nebyly
zařazeny do R 2018.
Aktivita plánována v AP pro rok 2018.
Aktivita přechází do roku 2018, je součástí projektu, který
musí být ukončen do 31.12.2018.
V rozpočtu R 2017 nebyly na projektovou přípravu vyčleněny
finance.

V polovině roku 2017 byl zveřejněn návrh nového ÚP k
připomínkování, příprava nového ÚP by měla být ukončena
12/2018
Zateplení pláště a nátěr střech v BD na ul. Obránců míru 703706, 707-710, 711-714 a 785-786 bude dokončeno v roce
2018.
Byla dokončena projektová příprava a městu se podařilo
získat dotaci na realizaci akce v roce 2018.
PD pro opravu střechy dokončena. Výdaje na realizaci akce
budou navrženy v rámci úpravy R 2018.
V roce 2017 byla upravena kontejnerová stání dle požadavků
OŽP, pro rok 2018 je plánovaná úprava kont.stání v Lubině u
mostu.
Nový POH byl schválen ZM č.u. 418/22.6.2017. Návrh
realizace dílčích opatření bude připraven v průběhu roku
2018.

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

B.4 Infrastruktura a životní prostředí

B. 4.4 Zlepšení kvality
vypouštěných
odpadních vod

Název aktivity/projektu

Vyhodnocení

Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší - příprava PD a žádosti
o dotaci

ORM

podaná
žádost

zahájeno

Převedení jednotné kanalizace v Lubině do režimu dešťové kontrola stávajícího stavu

OMM

realizace
akce

nezahájeno

Adaptační strategie města na změnu klimatu - schválení,
příprava dílčích opatření
Opatření proti přívalovým dešťům - Lubina Holota - studie,

B. 4.5 Protipovodňová
PD
opatření

Doplnění varovného a informačního protipovod. systému realizace projektu
Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky - PD,
realizace
Propagace Fairtradového obchodu - Den Země a Místní
férová snídaně

B. 4.6 Environmentální
výchova a osvěta

Akční plán rozvoje města pro období 2017 - 2018
Odpověd
nost
Indikátor
příprava výsledku
realizace

OŽP

ORM

OŽP
ORM
OŽP /
ORM

Poznámka

V závěru roku 2017 byla podána žádost o vydání SP a v lednu
2018 byla podána žádost o dotaci z OPŽP.

Adaptační strategie města na změnu klimatu byla schválena
splněno
ZM č.u. 419/22.6.2017. Návrh realizace dílčích opatření bude
připraven v průběhu roku 2018.
Připraveno variantní řešení, v současné době probíhá
zpracovaná
zahájeno ověřování realizovatelnosti variant s ohledem na inženýrské
PD
sítě v území.
Proběhlo VŘ na dodavatele hlásičů bezdrátového rozhlasu,
realizace
zahájeno
instalace bude dokončena v 03/2018
Projektová příprava nebyla zahájena. Akce přechází do roku
2017 - PD
nezahájeno
2018 - R
2018.
Férová snídaně proběhla 13.5.2017 a Den Země v náhradním
realizace
splněno
akcí
termínu 16.5.2017 v Sadu dr. E. Beneše.
Úspěšným žadatelům z 1. i 2. výzvy město přispívá
realizace
zahájeno doplňkovou dotací až 5 tis. Kč. Způsobilost výdajů je u 1. výzvy
akce
do 31.12.2018 a 2. výzvy do 31.12.2019.
schválená
strategie

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

OŽP

Plán zlepšování kvality ovzduší - tvorba koncepčního
dokumentu (podpořeno dotací z OPZ)

OŽP

schválený
plán

splněno

PZKO byl schválen ZM č.u. 496/14.12.2017. Návrh realizace
dílčích opatření bude připraven v průběhu roku 2018.

Výpočet ekologické stopy města za rok 2016

OŽP

usnesení
ZM

splněno

Hodnota ekologické stopy a biokapacity města byla
projednána ZM č.u. 498/14.12.2017.
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Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

B.5 Energetika města

B. 5.1 Územní
energetika města

Název aktivity/projektu

Zpracování územní en. koncepce - příprava dokumentu
2016/2017
MŠ Jeřabinka - en.opatření, nástavba, rekonstrukce
elektroinstalace - realizace
MŠ Francouzská - en.opatření, venkovní úpravy +
rekonstrukce elektroinstalace - realizace

Akční plán rozvoje města pro období 2017 - 2018
Odpověd
nost
Indikátor
příprava výsledku
realizace

Vyhodnocení

Poznámka

OMM

usnesení
ZM

zahájeno

Aktivita přechází do roku 2018, je součástí projektu, který
musí být ukončen do 31.12.2018.

ORM

realizace

splněno

Projekt dokončen a předán do užívání.

ORM /
OMM

realizace

splněno

Projekt dokončen a předán do užívání.

DDM - en.opatření, venkovní úpravy - realizace

ORM

realizace

splněno

Projekt dokončen a předán do užívání.

MŠ Záhumenní - částečná en.opatření - zateplení a oprava
střechy a přístavba vstupu - realizace

OMM

realizace

splněno

Projekt dokončen a předán do užívání.

ORM

realizace

splněno

Projekt byl upraven na základě podmínek dotačního
programu a byla podána žádost o dotaci. V případě schválení
je realizace plánována v roce 2019.

Softwarová podpora energetického managementu - SW pro
sledování spotřeby energií v objektech v majetku města

OMM

pořízení SW

splněno

SW byl zprovozněn od 1.1.2018

Radnice - en.opatření - zateplení střechy (posouzení
fotovoltaiky) + II štítová stěna

OMM

realizace

B. 5.2 Snižování
energetické náročnosti
MŠ I.Šustaly - en.opatření - realizace v případě schválení
majetku města

dotace

B. 5.3 Podpora
Zorganizování společného nákupu energií pro veřejnost energeticky
2017
odpovědného chování

V rozpočtu R 2017 nebyly na realizaci vyčleněny finance.
nezahájeno Výdaje na realizaci zateplení střechy budou navrženy v rámci

úpravy R 2018.
OMM

8/13

realizace

splněno

Aktivita byla realizována.

Image města

Akční plán rozvoje města pro období 2017 - 2018

Priorita

Image města
Opatření

Název aktivity/projektu

C.3 Volný čas

C.2.Centrální zóna

C.1 Fyzické prostředí

Územní studie krajiny správního obvodu ORP - zadání a
zpracování studie v souladu se stavebním zákonem
Řešení bývalé skládky KBV za ČOV - analýza řešení s
návrhem opatření, řešení majetkoprávních vztahů

Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

Vyhodnocení

Poznámka

Probíhá příprava územní studie, její příprava by měla být
ukončena 12/2018.
Je připraveno zadání pro výběr dodavatele návrhu řešení
lokality vč. zpracování analýzy rizik.
Byly upraveny chybějící úseky podél chodníku a cyklostezky
na ul. Panská
Na podzim 2017 byly vykáceny zbylé topoly podél cyklostezky
a vysázeny nové stromy
V roce 2017 probíhala úprava PD dle požadavků
poskytovatele dotace a v roce 2018 bude podána žádost o
dotaci na realizaci akce.
Byla řešena lokalita centra města a sídliště Pod Morávií. Na
inventarizaci navázala realizace nezbytných opatření z ní
vyplývajících.
Probíhá dokončení PD. Předpoklad realizace 2018 - 2021.
Výdaje na zahájení realizace akce budou navrženy v rámci
úpravy R 2018.

SUP

schválená
studie

zahájeno

OŽP

realizace
průzkumu

zahájeno

Ul. Panská - sadovnické úpravy

OŽP

realizace

splněno

Ul. Dělnická - výsadba stromů - náhrada za pokácené
topolové stromořadí

OŽP

realizace

splněno

ORM /
OŽP

realizace
akce

zahájeno

C. 1.2 Zefektivnění
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - pokračování v
správy a údržby zeleně
dalších lokalitách - ošetření a ořez, popř. kácení
ve městě

OŽP

realizace
akce

splněno

C. 2.1 Reprezentativní Obnova centrální části města - PD + realizace (I. etapa 2018,
centrální část města
II. etapa …)

ORM

2017 - PD
2018 - R

zahájeno

C. 2.2 Veřejná
Regenerace sadu E. Beneše (chodníky, zeleň, VO,…) - studie
prostranství v centrální
řešení lokality
části

ORM /
OŽP

realizace
akce

nezahájeno

Zimní stadion - rekonstrukce střešního pláště - realizace

OMM

realizace

zahájeno

Akce přechází do roku 2018. Původní VŘ bylo zrušeno a v
závěru roku 2017 bylo opakováno

Zimní stadion - nákup nové rolby - realizace

SpSK

realizace

splněno

Projekt dokončen a předán do užívání.

Sport.areál ve Vlčovicích - rekonstrukce zázemí - realizace

ORM

realizace

zahájeno

Projekt je v realizaci, předpoklad dokončení stavby zázemí
5/2018, následně bude dokončena výstavba ČOV.

Sport.areál ve Lubině - rekonstrukce zázemí - realizace

ORM

realizace

splněno

Projekt dokončen a předán do užívání.

Hřiště/kurt Mniší - rekonstrukce povrchu - realizace

OMM

realizace

splněno

Projekt dokončen a předán do užívání.

C. 1.1 Podpora
rekreační a krajinné
funkce zeleně

Regenerace parku Pionýrská a Sadová - žádost o dotaci,
realizace

C. 3.1 Modernizace a
rozvoj infrastruktury
pro trávení volného
času

9/13

V rozpočtu R 2017 nebyly na projektovou přípravu vyčleněny
finance.

Priorita

Image města
Opatření

C.3 Volný čas

C. 3.1 Modernizace a
rozvoj infrastruktury
pro trávení volného
času

C. 3.2 Atraktivní
nabídka využívání
volného času

Akční plán rozvoje města pro období 2017 - 2018
Název aktivity/projektu

Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

Letní stadion - rekonstrukce atletického a fotbalového hřiště PD, realizace v případě schválení dotace

ORM

KD Mniší - návrh další postupné rekonstrukce

OMM

Veřejné prostranství u KD Mniší - studie řešení

ORM

KDK - příprava rekonstrukce elektroinstalace (PD) a
rekonstrukce soc. zařízení (PD)
Rekonstrukce HZ Lubina Větřkovice - rekonstrukce střechy,
vč. úpravy podkroví pro spolkovou činnost
Letní koupaliště - částečná rek. rozvodů bazénových vod vč.
filtrace
Letní koupaliště - modernizace - rozhodnutí o dalším
postupu na základě zprac. studie

OMM

realizace
usnesení
RM
schválená
studie
zpracovaná
PD

Vyhodnocení

Poznámka

přerušeno

Dotace na realizaci atletického hřiště nebyla schválena, byla
obnovena činnost ploché dráhy, z toho důvodu se v přípravě
atletického hřiště nepokračuje.

zahájeno

Na základě posouzení objektu je navržena realizace výměny
oken.
Aktivita plánována v AP pro rok 2018.

zahájeno

Rozpracováno

OMM

realizace

zahájeno

Realizace akce přechází do roku 2018.

OMM

realizace

splněno

Projekt dokončen a předán do užívání.

ORM

usnesení
RM

nezahájeno

Lyžařský areál - příprava návrhu dalšího provozování

OŠKS

usnesení
RM

přerušeno

ZŠ 17. listopadu - hřiště - realizace

ORM

realizace

splněno

Areál bývalého házenkářského hřiště - příprava PD dle
schválené varianty studie

ORM

zpracovaná
PD

nezahájeno

OSV

realizace
aktivit

splněno

OŠKS

připravený
projekt

OŠKS

připravený
projekt

Aktivní senior - soubor kulturních sportovních a vzdělávacích
akcí pro seniory
Přehlídka volnočasových aktivit - příprava projektu,
monitorování finanční podpory, realizace 2018
70. výročí povýšení Kopřivnice na město - příprava souboru
aktivit/akcí pro rok 2018
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Byl navržen nákup spodního přibližovacího vleku. Koupě
nebyla schválena v orgánech města, jednání byla
pozastavena.
Projekt dokončen a předán do užívání.
RM rozhodla o realizaci záchovné a udržovací varianty.
Usnesení č. 1971/27.4.2017
Všechny plánované aktivity byly realizovány.

nezahájeno Realizace aktivity je plánováno v rámci projektu MAP II.

zahájeno

Je připraven plán aktivit, které budou realizovány v průběhu
celého roku. Byl vyhlášen dotační program na podporu
aktivity, které nebudou organizovány městem. Dotaci získá 5
samostatných projektů.

Priorita

Image města
Opatření

C. 4.1 Destinační
management

C.5 Marketing a
propagace

C.4 Cestovní ruch

C. 4.2 Kvalita služeb
v cestovním ruchu

C. 4.3 Muzejnictví v
Kopřivnici

C. 5.1 Městský
marketing
C. 5.3 Kopřivnický
informační
portál/systém

Akční plán rozvoje města pro období 2017 - 2018
Název aktivity/projektu

Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace
KDK
p.o./IC

realizace
plán. aktivit

OŠKS /
OMM
KDK
p.o./IC

instalace
IOS
aktualizova
ná data

Rekonstrukce Slovenské strely

Tatra

Nová expozice v areálu Tatry - rekonstrukce objektu za
účelem otevření nového muzea

Naplňování smlouvy o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd

Vyhodnocení

Poznámka

splněno

Všechny plánované aktivity byly realizovány.

zahájeno

Aktivita bude dokončena v roce 2018.

splněno

Data jsou pravidelně doplňována a aktualizována.

realizace

zahájeno

Tatra Trucks, a.s. podala žádost o dotaci na realizaci projektu.
Rozhodnutí o dotaci bude oznámeno v r. 2018.

MSK

realizace

zahájeno

MSK získal dotaci na realizaci projektu. Město se stalo
partnerem projektu - zajistí úpravu veřejných prostranství

Udržení atraktivity Technického muzea - příprava koncepce
muzea s ohledem na vznik nové expozice

OŠKS /
starosta

schválená
koncepce

zahájeno

Aktivita bude realizována v návaznosti na novu expozici
muzea Tatry a zahájení jejího provozu. Koordinace aktivit více
partnerů - Tatra, MSK, Muzeum Novojičínska.

Doplnění propagačního snímku města (Kopřivnické pexeso) implementace marketingové strategie

OŠKS

propagační
snímek

Pravidelný sociologický průzkum - realizace 2018

OŠKS

realizace

KDK
p.o./IC

aktualizova
ná data

Doplnění orientačního systému pro pěší a cyklisty
Turistický portál a aplikace Lašské brány Beskyd

Kopřivnický informační portál - příprava internetové
aplikace o firmách, institucích, akcích apod. ….
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nezahájeno V roce 2018 bude realizován propagační film o Kopřivnici.

Aktivita plánována v AP pro rok 2018.
splněno

MIC Kopřivnice zprovoznilo infoportál http://www.lasskabrana.cz/infoportal/

Sociální zázemí

Akční plán rozvoje města pro období 2017 - 2018

D. 1 Sociální a zdravotní služby

Priorita

Sociální zázemí
Opatření

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

Vyhodnocení

Poznámka

Domov pro seniory - příprava prodeje nemovitostí za účelem OMM /
OSV
výstavby DS, popř. realizace jiného řešení projektu

usnesení
ZM

zahájeno

Výstavbu DS zajistí na základě uzavřeného memoranda MSK,
město se zavázalo poskytnout potřebné nemovitosti a
pozemky k výstavbě DS a podílet se na provozních nákladech.

Sociálně-terapeutické dílny - VS Školní - žádost o dotaci,
realizace v případě schválení

OSV /
ORM

žádost o
dotaci,
realizace

zahájeno

Dotace na realizaci projektu byla schválena, projekt bude
realizován v roce 2018.

Komunitní plán sociálních služeb - aktualizace pro další
období

OSV

schválený
KPSS

zahájeno

V průběhu roku probíhaly jednání pracovních skupin a byl
zpracovávány návrhy opatření a aktivit. Nový KPSS, který
bude předložen ke schválení ZM v 04/2018

OSV

realizace
akcí

splněno

duben-Přednáška SOS tlačítka pro seniory, květen-Kulatý stůl
Motýlek - Omezení svéprávnosti a výkon opatrovnictví, Den
sociálních služeb, ve spolupráci s MSK otevřen Senior Point
K 31.12.2017 ukončila poskytování sociální služby Azylový
dům a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
organizace Salus, o.p.s. Budova na ul. Tyršova bude navrácena
městu, záměr města je budovu prodat. Služba AD byla
nahrazena službou terénní program - Prevence
bezdomovectví Armádou spásy, stejně tak SAS převzala
Armáda spásy.

Zlepšení informovanosti o poskytovaných soc. službách den soc. služeb, kulatý stůl pro osoby se ZP, …

Revitalizace budovy ul. Tyršova 1015 - provoz AD pro matky,
popř. rodiny s dětmi - studie

OSV /
ORM

schválená
studie

změna

Komunitní centrum v budově Francouzská 1181, přemístění
DS Kopretina - realizace v případě schválení dotace

OSV /
ORM

realizace

zahájeno

Dotace na realizaci projektu byla schválena, projekt bude
realizován v roce 2018.

Vybavení jednotek SDH - zásahová vozidla pro JSDH v MČ,
cisterna a evakuačního vozidlo pro JSDH Kopřivnice

OPE

realizace

splněno

Projekt dokončen a předán do užívání.

D. 2.2 Informovanost, (Ne)bezpečí v kyberprostoru - přednášky pro žáky 6. tříd a
výchova k bezpečí
pedagogy

OŠKS

realizace
akcí

nezahájeno

D. 1.2 Kopřivnice bez
bariér

D. 2 Bezpečnost a
prevence krim.

Název aktivity/projektu

Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

D. 2.1 Aktivity a
infrastruktura pro
zajištění bezpečnosti
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Na realizaci akce se nepodařilo získat dotaci z MSK,
opakovaná žádost bude podána v roce 2018.

D. 2 Bezpečnost a prevence
kriminality

Sociální zázemí
D. 2.3 Snižování
výskytu sociálně
patalogických jevů u
dětí a mládeže

Akční plán rozvoje města pro období 2017 - 2018

Přednášky z oblasti sociálně právní ochrany dětí (v rámci
činnosti oddělení SPO)
Protidrogový vlak - program protidrogové prevence pro děti
a mládež
Prázdninový program pro mládež

realizace
akcí

splněno

OŠKS

realizace

splněno

OŠKS

realizace
akcí

splněno

Všechny plánované aktivity byly realizovány.

OSV

schválení
podpory

splněno

V rámci individuální dotace byla podpořena organizace
Renarkon o.p.s. částkou 130 tis. Kč k zajištění terénního
programu a poradenství

splněno

Všechny plánované aktivity byly realizovány.

splněno

Bylo upraveno rodinné vstupné na bazén a koupaliště.

Podpora terénního programu a poradenského místa pro

D. 2.4 Řešení drogové
osoby ohrožené závislostí a jejich blízké (v rámci dotačního
problematiky

D. 3 Rodinná politika
města

programu OSV)

D. 3.1 Rozvoj rodinné
politiky

Týden rodiny - podpora a realizace dílčích aktivit

OSV

Rodinné vstupné - úprava cenové politiky do sportovních a
kulturních zařízení města

OŠKS

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

Realizováno 11 přednášek pro žáky ZŠ a 1 přednáška pro
pedagogy ZŠ E. Zátopka.
Protidrogový vlak, který byl v Kopřivnici 3.5. navštívili žáci
základních škol i veřejnost.

OSV

OSV
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realizace
akcí
usnesení
RM
realizace
průzkumu

Odbor nemá personální kapacity a ni finanční prostředky na
nezahájeno zajištění tohoto průzkumu. Bude hledat jiné formy zajištění
průzkumu - např. spolupráce s VŠ

