Akční plán rozvoje města Kopřivnice
pro období 2018 - 2019

Vyhodnocení plnění k 31.12.2018

Ekonomika a podnikání

Akční plán rozvoje města pro období 2018 - 2019

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 pro města pro MSP

Poznámka

Plněno průběžně. V roce 2018 byla zkolaud. VS na ul.
17. listopadu na kryté garážové stání. Probíhá rek. VS na
zahájeno
ul. Školní na soc.terap.dílny. V roce 2019 bude rek. VS
Pod Morávií.
V rámci rozpočtu města nebyly na projektovou přípravu
nezahájeno
vyčleněny finance.

OMM

Úprava prostor ve vestibulu MÚ pro potřeby komerčního
pronájmu

OMM

2018 - PD
2019 - R

ZŠ Náměstí - rozhodnutí o způsobu využití objektu

OMM

usnesení
ZM

ZŠ Náměstí - realizace využití / případný prodej

OMM

realizace

Bývalý depozitář v sadu E. Beneše - příprava demolice

OMM

2018 - PD
2019 - R

Ringofferova vila - rekonstrukce - realizace; vyhledání
vhodného nájemce komerčních prostor

OMM

realizace

Kolárna za MÚ - úpravy a zpřístupnění pro potřeby MÚ

OVS

realizace

Bývalá vrátnice Tatry - stavební úpravy pro potřeby
garážování aut MÚ

OMM

realizace

splněno

Stavební úpravy dokončeny, prostory jsou využívány
pro garážování služebních vozidel a skladování.

Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů

OŠKS

4 schůzky

splněno

Byly realizovány 4 schůzky, v rámci kterých proběhla
výměna informací mezi městem, úřadem práce a
zaměstnavateli.

Farmářské trhy v Kopřivnici

OMM

4 trhy

splněno

Byly realizovány 4 trhy.

zahájeno

Projekt navázal na aktivity MAPI. Proběhly akce pro
pedag. i nepedag. personál škol a školek, vzdělávací
akce pro veřejnost, byly vytvářeny podmínky pro
síťování škol a nové platformy pro sdílení - tzv. otevřené
kabinety. V říjnu 2018 proběhla konference "Vemte
talent do svých rukou", zaměřená na nadání a
polytechniku. Projekt pokračuje do 6/2021.

A. 2.3 Brownfields

A. 3.1 Kvalita vzdělávání

Vyhodnocení

zajištění
využití

služby a řemesla

A. 2.4 Partnerství
veřejného a soukromého
sektoru

A.3 Lidské zdroje

Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

Příprava Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP
Kopřivnice II a realizace dílčích aktivit
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OŠKS

realizace

zahájeno

Byla představena studie využití staré budovy pro
knihovnu, probíhala jednání o dalších možnostech užití.

nezahájeno Nebylo rozhodnuto o variantě budoucího využití.
Posouzení využití objektu, popř. jeho demolice bude
nezahájeno zpracováno v rámci zadané studie revitalizace sadu E.
Beneše a navazujících ploch.
Rekonstrukce objektu a obřadní síně dokončena.
Prostory pro gastroprovoz budou doplněny základním
zahájeno
vybavením v roce 2019. Nájemce prostor není zatím
znám.
splněno
Kolárna upravena a předána do užívání.

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření

Akční plán rozvoje města pro období 2018 - 2019
Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

Název aktivity/projektu

Projekt Za poznáním - klub nadaných dětí ZŠ Lubina

ZŠ p.o.

A. 3.1 Kvalita vzdělávání

A.3 Lidské zdroje

A. 3.2 Motivace
k technickému vzdělávání

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

OŠKS

Kopřivnické dny techniky - podpora dalších ročníků akce

OVV

Obnova vybavení DDM pro technické vzdělávání - příprava
žádosti o dotaci
Den technické kariéry - prezentace středních škol a
zaměstnavatelů pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče
Přehlídka technických profesí - Řemeslo má zlaté dno

A. 3.3 Další vzdělávání

A. 3.4. Infrastruktura pro
vzdělávání

Akademie III. věku v Kopřivnici - příprava přednášek dle
zájmu posluchačů a kapac. možností organizátora
ZŠ dr. Horákové - bezbariérové úpravy II. etapa výtahová
plošina v nové budově - realizace
ZŠ dr. Horákové - rek. soc. zařízení v nové budově (pavilon
učeben)

počet dětí
na semin.
realizace
akce
realizace,
poč.účast.

Vyhodnocení

Poznámka

V roce 2018 neprobíhala činnost Klubu nadaných dětí
(KND) - nebyly diagnostikovány. V rámci MAP II je
nezahájeno
plánováno vytvoření KND pro všechny kopřivnické
školy, předpoklad realizace od září 2019.
splněno

Akce proběhla 21.11.2018 pro žáky 9. tříd všech
kopřivnických škol.

splněno

Akce s podporou města proběhla 9.-10.6.2018.

OŠKS /
ORM

podání
žádosti

zahájeno

Projektový záměr splnil podmínky ITI, následně byla
podána žádost o dotaci, projekt je v procesu hodnocení

OŠKS

realizace,
poč.účast.

splněno

Akce se uskutečnila 18.11.2018. Prezentovalo se 16 SŠ a
SOU, 1 VŠ a 4 firmy. Zúčastnilo se 257 návštěvníků, z
toho 211 žáků 8. a 9. tříd.

splněno

Akce se uskutečnila 25. a 26. 4.2018.

splněno

Tradiční akce. V září 2018 byl zahájen 17. ročník A3V školní rok 2018/2019.
Stavba dokončena, předána do užívání.

VOŠ,SOŠ realizace,
a SOU poč.účast.
počet
KDK p.o.
účastníků
OMM

realizace

splněno

OMM

realizace

nezahájeno

OMM

realizace

splněno

Stavba dokončena, předána do užívání.

OMM

realizace

splněno

Stavba dokončena, předána do užívání.

OMM

realizace

zahájeno

ZŠ E. Zátopka, 17. listopadu a ZŠ Mniší - obnova odborných
učeben (realizace v případě schválení dotace IROP)

OŠKS

realizace

splněno

DDM Kletné - rekonstrukce venkovních soc. zařízení, oprava
chatek a oplocení

OMM

realizace

zahájeno

ZŠ E. Zátopka - rek. soc. zařízení v hlavní budově
ZŠ Alšova - rekonstrukce soc. zařízení III. etapa - pavilon
družiny
ZŠ a MŠ 17. listopadu - rekonstrukce sociálních zařízení v
pavilonu U1 - realizace
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V rámci rozpočtu města nebyly na projekt vyčleněny
finance.

Byla dokončena projektová příprava, realizačně akce
přechází do roku 2019.
Byly realizovány tyto projekty - ZŠ E. Zátopka modernizace učebny přírodopisu, ZŠ 17. listopadu nové odborné učebny informatiky a cizích jazyků, ZŠ
Mniší - učebna cizích jazyků
Byla realizována rekonstrukce soc. zařízení, oprava
chatek a oplocení proběhne v roce 2019.

Doprava, infrastruktura a životní prostředí

Akční plán rozvoje města pro období 2018 - 2019

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace
realizace
OMM
akce

Název aktivity/projektu

Oprava mostku M1 - Mniší - realizace opravy

B.2 Veřejná,
cyklo a pěší

B.1 Vnitřní doprava

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

Poznámka

zahájeno

Byla dokončena projektová příprava.

Rekonstrukce mostu M1 - Lubina - pod Japstavem - realizace

OMM

realizace

zahájeno

Z důvodu komplikací při řešení přeložek inž.sítí byla
akce přesunuta do roku 2019.

Rekonstrukce mostu M6 - Lubina - u mlýnského náhonu realizace

OMM

realizace

splněno

Stavba dokončena a předána do užívání.

Opravy povrchů místních komunikací dle vyhodnocení
potřeby opravy

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
Komerční banky - realizace
B. 1.2 Organizace dopravy Intenzifikace parkování/změna organizace dopravy ve
v klidu
vybraných lokalitách- realizace

B. 2.1 Vytvořit kvalitní
podmínky a služby pro
cyklistickou dopravu a inline

Vyhodnocení

OMM

realizace
akce

splněno

Byly opraveny tyto komunikace -ul. Ke Koryčce- ul.
Vodojemu - doplnění chodníku na ul. Obránců míru,
makadamem byly opraveny ul. Velova (Lubina) a Mniší
(pod Kazničovem)

ORM

zprac.
studie

zahájeno

Studie byla zpracována a projednána s vedením města.
Probíhá její úprava dle požadavků zadavatele.

ORM

realizace
akce

splněno

Stavba na ul. Moravská je dokončena a předána do
užívání.

ORM

realizace
akce

splněno

Stavba parkoviště u KB dokončena a předána do
užívání.

OMM /
ORM

realizace
opatření
2018 - PD
2019 - R
2018 - PD
2019 - R

zahájeno

Příprava úpravy odstavné plochy za Medical Care, bude
realizována 2019

zahájeno

Probíhá projektová příprava.

zahájeno

Projektová příprava dokončena, zajištění financi na
realizaci bude navřeno v rámci přípravy R2019.

Parkoviště Zd. Buriana - PD, realizace

ORM

Parkovací stání Trappes - částečné řešení - úprava parkování
na ul. Družební - PD, realizace

ORM

Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov - příprava PD + pozemky

ORM /
OMM

2018 - poz.
2019 - PD

zahájeno

V závěru roku 2018 byla schválena žádost o dotaci na
projektovou přípravu, která bude probíhat v roce 2019.

ORM

2018 - PD
2019 - R

zahájeno

Projektová příprava dokončena, bylo vydáno stavební
povolení, odbor podal žádost o dotaci z MAS Lašsko.

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

Akční plán rozvoje města pro období 2018 - 2019
Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

Název aktivity/projektu

Poznámka

Podpora cyklodopravy - mobiliář, značení, kampaň …

ORM

realizace
akce

zahájeno

Část financí byla použita na realizaci požadavků škol na
doplnění cyklomobiliáře, dále byla připravena PD na
úpravu dopravního značení na vybraných komunikacích
ve prospěch cyklistů

Vytvoření cyklopruhu - propojení Dělnická - Nádražní realizace

OMM

realizace
opatření

splněno

Stavba dokončena a předána do užívání.

Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky realizace

ORM

realizace

splněno

Stavba dokončena a předána do užívání, probíhá
vyúčtování dotace získané z IROP prostřednictvím MAS
Lašsko

Chodník ul. Husova - dokončení úprav (rocbinda) - realizace

ORM

realizace

splněno

Stavba dokončena a předána do užívání.

Chodník ul. Obránců míru - prodloužení + VO - realizace

ORM

realizace

splněno

Stavba dokončena a předána do užívání, probíhá
vyúčtování dotace získané z IROP prostřednictvím MAS
Lašsko

ORM /
OMM

2018-poz.
2019-R

zahájeno

Příprava akce byla přerušena do dořešení ul. Horečkova

Chodník Vlčovice - III. etapa (propojení Vlčovice - Mniší) realizace po dokončení odkanalizování MČ

ORM

realizace

nezahájeno

Chodník ul. Hřbitovní - realizace

ORM

realizace

splněno

Stavba dokončena a předána do užívání.

Chodník Ul. Štramberská (úsek od ul. Hřbitovní po ul. P.
Nerudy)

ORM

realizace

splněno

Stavba dokončena a předána do užívání.

Chodník Ul. Severní - úprava a doplnění chodníkového tělesa
a VO

OMM

2018 - PD
2019 - R

zahájeno

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

ORM

Chodník ul. Janáčkova - PD + pozemky + realizace

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

Vyhodnocení

Ul. Štefánikova - rekonstrukce a úprava přechodů
Ul. Obránců míru – úpravy přechodů pro chodce a související
opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy
Ul. Čs. armády – úpravy přechodů pro chodce a související
opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy
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Realizace akce odložena po dokončení odkanalizování
MČ

Původní VŘ bylo z důvodu nedostatku financí v R na
tuto položku zrušeno a po úpravě R bude vyhlášeno
znovu.
PD bude dokončena v lednu 2019, odbor podal žádost o
dotaci z MAS Lašsko

ORM /
OMM
ORM /
OMM

2018 - PD
2019 - R
2018 - PD
2019 - R
2018 - PD
2019 - R

zahájeno

Projektová příprava bude pokračovat v roce 2019

zahájeno

Projektová příprava bude pokračovat v roce 2019

ORM /
OMM

2018 - PD
2019 - R

zahájeno

Projektová příprava bude pokračovat v roce 2019

zahájeno

Opatření

Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

Název aktivity/projektu

Vyhodnocení

Poznámka
Akce dokončena a předána do užívání, probíhá
vyúčtování dotace získané z IROP prostřednictvím MAS
Lašsko
PD dokončena, vydáno stavební povolení, odbor podal
žádost o dotaci z MAS Lašsko

ORM

realizace

splněno

Přechod pro chodce ul. Průmyslový park (u firmy Erich
Jaeger)

ORM

2018- PD
2019 - R

zahájeno

ORM

zpracovaná
analýza

splněno

ORM

zpracovaná
PD

nezahájeno

V rámci rozpočtu města nebyly na projektovou přípravu
vyčleněny finance.

Opravy chodníků ve městě a v MČ dle vyhodnocení potřeby
opravy

OMM

realizace
akce

zahájeno

Budou opraveny chodníky - ul. Francouzská (včetně
vstupů k BD), byly opraveny chodníky - ul. Štramberská

Ul. Západní - spolufinancování infrastruktury - PD + realizace

ORM

realizace

zahájeno

Zahájena projektová příprava

B. 3.1 Rozvojová území pro Ul. Horečkova - spolufinancování infrastruktury (komunikace)
výstavbu rodinných domů - realizace

ORM

realizace

zahájeno

Územní plán Kopřivnice - aktualizace

SUP

usnesení
ZM

zahájeno

Reg. bytových domů v maj. města (z fondu rozvoje bydlení) dle jmenovitých akcí v schválených v rozpočtu

OMM

realizace
akcí

zahájeno

Byla zpracována PD a proběhlo VŘ na dodavatele rek.
TZB. Stavba proběhne v roce 2019

Česká 320 - zateplení, rekonstrukce balkonů

OMM

realizace
akce

splněno

Akce dokončena a předána do užívání, probíhá
vyúčtování dotace získané z IROP

Masarykovo nám. 650 - řešení havarijního stavu střechy

OMM

realizace

splněno

Stavba dokončena a předána do užívání.

Výstavba zpevněných stání pro kontejnery (Lubina u
mostu,...)
Plán odpadového hospodářství - realizace kampaně na
podporu třídění

OMM /
OŽP

realizace
akce

zahájeno

Prostor osazen kamerou, úprava prostranství proběhne
v roce 2019

OŽP

realizace
akce

splněno

Proběhla kampaň Třídím dobře, třídím rád!
spolufinancována z dotace MSK.

B. 2.2 Bezpečná a
komfortní pěší doprava ve
Analýza bezbariérovosti - posouzení stávajícího stavu ve
městě a jeho částech
vybraných lokalitách a objektech (podpořeno dotací z OPZ)
včetně vzájemného
propojení
Bezbariérové město - II. trasa (od KB - ul. Kpt. Jaroše -

radnice) - PD, monitoring dotací

B. 3.2 Zkvalitňování a
údržba stávajícího
bytového fondu

B.4 Infrastr.
a ŽP

Akční plán rozvoje města pro období 2018 - 2019

Zvýšení bezpečnosti pro chodce - místo pro přecházení na
silnici I/58 - realizace v případě schválení dotace

B.3 Bydlení

B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí

B. 4.1 Odpadové
hospodářství města
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Akce dokončena, dokumentace zveřejněna na webu
města a předána správci komunikací

Probíhala projektová příprava. Realizace je navrhována
v 2. části R 2019
Probíhá zpracování nového ÚP, v roce 2018 byl veřejně
představen návrh a sebrány připomínky, další práce
budou probíhat v roce 2019.

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

B.4 Infrastruktura a ŽP

B. 4.4 Zlepšení kvality
vypouštěných odpadních
vod

B. 4.5 Protipovodňová
opatření

B. 4.6 Environmentální
výchova a osvěta

Akční plán rozvoje města pro období 2018 - 2019
Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

Název aktivity/projektu

Vyhodnocení

Poznámka

PD byla dokončena, bylo vydáno stavební povolení a
schválená dotace na realizaci akce. V roce 2019 bude
zahájeno
probíhat výběr dodavatele stavby, popř. zahájení
stavby.
Na kanalizaci jsou napojeny některé nemovitosti
nezahájeno
splašky, z toho důvodu nelze převedení provést.
Proběhla kampaň Klima se mění, změň se i ty!
spolufinancována z dotace MSK, stavby a rekonstrukce
parkovišť probíhaly v souladu s příkazem tajemníka
zahájeno
16/2017 Zásady a limity pro budování nových a
rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost
povrchů
Na základě schválené studie byla zadána projektová
příprava, která bude ukočena v roce 2019 a budou
zahájeno
hledány externí zdroje na zajištění spolufinancování
realizace opatření.
Doplněno 69 ks nových bezdrátových hlásičů v
splněno
Kopřivnici a místních částech, zpracován digitální
povodňový plán města
V průběhu roku byla otevřena diskuse o spojení řešení
problému se zajištěním dešťové vody pro potřeby
nezahájeno
letního stadionu, zpracování PD bude probíhat v roce
2019

Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší - dokončení PD,
realizace v případě schválení žádosti o dotaci (2019-2022, CN
160 mil. Kč, dotace 80 mil.)

ORM

2018žádost

Převedení jednotné kanalizace v Lubině do režimu dešťové kontrola stávajícího stavu

OMM

realizace
akce

Adaptační strategie města na změnu klimatu - příprava
dílčích opatření

OŽP

realizace
akce

Opatření proti přívalovým dešťům - Lubina Holota dopracování studie, rozhodnutí o řešení, příprava PD

ORM

usnesení
RM

Doplnění varovného a informačního protipovod. systému realizace projektu

OŽP

realizace

Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky - PD,
realizace

ORM

2018 - PD
2019 - R

Propagace Fairtradového obchodu - Den Země a Místní
férová snídaně

OŽP /
ORM

realizace
akcí

splněno

Obě akce proběhly dle plánu.

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

OŽP

realizace
akce

splněno

V 1. výzvě podpořeno 29 žadatelů, ve 2. výzvě 15, každý
obdržel příspěvek 5 tis. Kč. připravuje se výzva č. 3.

Plán zlepšování kvality ovzduší - příprava akčního plánu,
návrh opatření k řešení

OŽP

schválený
plán

splněno

Akční plán byl projednán a schválen orgány města.

Výpočet ekologické stopy města za rok 2018

OŽP

usnesení
ZM

6/12

nezahájeno Aktivita pro rok 2019

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření

B.5 Energetika města

B. 5.1 Územní energetika
města

Akční plán rozvoje města pro období 2018 - 2019
Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

Název aktivity/projektu

Zpracování územní en. koncepce - příprava dokumentu
2017/2018
MŠ I.Šustaly - en.opatření - realizace v případě schválení
dotace (CN 10.840, D 3.567)

Vyhodnocení

Poznámka

OMM

usnesení
ZM

splněno

ÚEK zpracována a projednána s dotčenými subjekty

ORM

realizace

zahájeno

Dotace schválena, realizace proběhne v létě 2019.

Radnice - en.opatření - řešení chlazení objektu, VZT -PD

OMM

2018 - PD
2019 - R

zahájeno

Ze zpracované studie vyplývá, že chodby je možno
ochladit pouze o 1-2 C, což je v poměru k nákladům
neefektivní.

Rekonstrukce VO na území města - tvorba plánu obnovy a
doplnění + realizace dílčí etapy

OMM

2018 - plán
2019 - I.et.

Radnice - en.opatření - rekonstrukce střešního pláště, vč.
přípravy na fotovoltaiku

OMM

realizace

B. 5.3 Podpora energeticky Zorganizování společného nákupu energií pro veřejnost odpovědného chování
2019

OMM

realizace

B. 5.2 Snižování
energetické náročnosti
majetku města
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nezahájeno V rozpočtu nebyly vyčleněny finance na přípravu akce.
splněno

Střešní plán byl rekonstruován, instalace FTV nebyla
statikem doporučena.

nezahájeno Aktivita pro rok 2019

Image města

Akční plán rozvoje města pro období 2018 - 2019

C.2.Centrální
zóna

C.1 Fyzické prostředí

Priorita

Image města
Opatření

Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

Název aktivity/projektu

Územní studie krajiny správního obvodu ORP - zpracování
studie
C. 1.1 Podpora rekreační a Řešení bývalé skládky KBV za ČOV - analýza řešení s
návrhem opatření, řešení majetkoprávních vztahů
krajinné funkce zeleně
Regenerace parku Pionýrská a Sadová - žádost o dotaci,
realizace
C. 1.2 Zefektivnění správy a Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - pokračování v
údržby zeleně ve městě
dalších lokalitách - ošetření a ořez, popř. kácení

Poznámka

SUP

schválená
studie

splněno

Studie dokončena, veřejně projednána v Kopřivnici i
obcích ORP

OŽP

realizace
průzkumu

zahájeno

ORM /
OŽP

realizace
akce

zahájeno

OŽP

realizace
akce

splněno

Dokončena 4. etapa - Kopřivnice Jih. Dokončení celého
města je plánováno pro rok 2020

Práce byly zahájeny 12/2018, předpokl. ukončení
2/2019 závisí na klimatických podmínkách
Projekt byl upraven dle požadavků AOPK a byla podána
opakovaná žádost o dotaci, projekt je v procesu
hodnocení

Socha TGM ve Vlčovicích - přemístění ke kulturnímu domu,
C. 1.5 Správa a užití
úprava prostranství
majetku města a památek Revitalizace hřbitova v Kopřivnici - obnova zpevněných
ploch, revitalizace zeleně
Obnova centrální části města - PD + realizace (realizace
C. 2.1 Reprezentativní
centrální část města
stavby 2018-2021, celkové náklady 130 mil. Kč)

ORM

realizace

splněno

Socha přemístěna před KD, slavnostně odhalena při
příležitosti oslav 100. výročí vzniku ČR

OMM

realizace

zahájeno

Byla přemístěna vybraná hrobová místa, rek.
zpevněných ploch proběhne v roce 2019

ORM

2017 - PD
2018/21-R

zahájeno

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

ORM /
OŽP

realizace
akce

zahájeno

OMM

realizace

splněno

Stavba dokončena a předána do užívání

ORM

realizace

splněno

Stavba dokončena a předána do užívání

OMM

realizace

splněno

Stavba dokončena a předána do užívání

ORM

studie

zahájeno

Studie řešení rek. LS při zachování ploché dráhy byla
projednána se zúčastněnými stranami, dle požadavků
bude upravena PD.

OMM

2018 - PD
2019-R

zahájeno

Zpracována PD, finance na realizaci jsou v 2. části
rozpočtu pro rok 2019.

Zimní stadion - rekonstrukce střešního pláště - realizace

C.3 Volný čas

Vyhodnocení

C. 3.1 Modernizace a
rozvoj infrastruktury pro
trávení volného času

Sportovní areál ve Vlčovicích - rekonstrukce zázemí realizace
Letní stadion Kopřivnice - oprava tribuny (střecha, podhledy,
ocelová konstrukce, zatékání)
Letní stadion Kopřivnice - posouzení možnosti rekonstrukce
při zachování provozu ploché dráhy i atletického hřiště
(zprac.studie, popř. úprava PD)
KD Mniší - postupná rekonstrukce - výměna oken - PD, R
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Dokončena projektová příprava, probíhá příprava
výběru dodavatele stavby
Ve spolupráci s komisí architektury bylo definováno
zadání pro zpracování studie řešení, jejíž zpracování
probíhá.

C.3 Volný čas

Priorita

Image města
Opatření

C. 3.1 Modernizace a
rozvoj infrastruktury pro
trávení volného času

Akční plán rozvoje města pro období 2018 - 2019
Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

Název aktivity/projektu

Poznámka

V rámci rozpočtu města nebyly na projektovou přípravu
vyčleněny finance.

Veřejné prostranství u KD Mniší - studie řešení

ORM

schválená
studie

nezahájeno

KDK - realizace požárně-bezpečnostních opatření

OMM

realizace

zahájeno

KDK - příprava rekonstrukce elektroinstalace (PD)

OMM

2019 - PD

zahájeno

OMM

realizace

OMM

realizace

splněno

Stavba dokončena a předána do užívání

Obnova a budování herních plácků v sídlištních prostorách

OMM

realizace

splněno

Instalace herních prvků ve 4 vybraných lokalitách
dokončena a předána do užívání

Letní koupaliště - modernizace - rozhodnutí o dalším postupu
na základě zpracované studie

ORM

usnesení
RM

nezahájeno

KDK - rekonstrukce soc. zařízení - R - I. etapa (celková
rekonstrukce 16 mil.)
Rekonstrukce HZ Lubina Větřkovice - rekonstrukce střechy,
vč. úpravy podkroví pro spolkovou činnost

Lyžařský areál - příprava návrhu dalšího provozování

C. 3.2 Atraktivní nabídka
využívání volného času

Vyhodnocení

Areál bývalého házenkářského hřiště - demolice šachty
teplovodního kompenzátoru
Aktivní senior - soubor kulturních sportovních a vzdělávacích
akcí pro seniory
Přehlídka volnočasových aktivit - příprava projektu v rámci
MAP II
70. výročí povýšení Kopřivnice na město a 100. výročí ČSR realizace souboru aktivit/akcí pro rok 2018
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Dílčí opatření byla realizována v roce 2018, pokračování
v roce 2019
Zpracovaná PD je nutno aktualizovat o provedená
požárně-bezpečnostní opatření.

nezahájeno Na realizaci akce nebyly v rozpočtu vyčleněny finance

OŠKS

usnesení
RM

splněno

RM dne 6.6.2017 - usn.č. 2118 - vybrala var.č. 2: "Město
bude investovat do areálu na nezbytné investice a
postupnými kroky v horizontu několika let bude
modernizovat areál s cílem minimalizovat ztráty z
provozu."

ORM

realizace

splněno

Dokončeno

OSV

realizace
aktivit

splněno

Všechny plánované aktivity byly realizovány.

OŠKS

připravený
projekt

nezahájeno

OŠKS

realizace
akcí

splněno

Akce je v plánu MAP II v jarních měsících 2019 ve
spolupráci se Skauty a DDM.
Všechny plánované aktivity byly realizovány.

Priorita

Image města
Opatření

C.4 Cestovní ruch

C. 4.1 Destinační
management

C. 4.2 Kvalita služeb
v cestovním ruchu

Akční plán rozvoje města pro období 2018 - 2019
Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

Název aktivity/projektu

Naplňování smlouvy o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd a
spolupráce s Destinačním managementem turistické oblasti
Beskydy-Valašsko o.p.s.
Doplnění orientačního systému pro pěší a cyklisty
Turistický portál a aplikace Lašské brány Beskyd
Rekonstrukce Slovenské strely

C. 4.3 Muzejnictví v
Kopřivnici

Nová expozice v areálu Tatry - rekonstrukce objektu a
instalace expozice za účelem otevření nového muzea
Nová expozice v areálu Tatry - úprava veřejného prostranství
v areálu nového muzea

C.5 Marketing a
propagace

Udržení atraktivity Technického muzea - příprava koncepce
muzea s ohledem na vznik nové expozice
Udržení atraktivity Technického muzea - úprava
předprostoru muzea po Slovenské strele
Doplnění propagačního snímku města- implementace
marketingové strategie

Vyhodnocení

splněno

V roce 2018 byly opraveny informační tabule LBB,
vznikly propagační materiály - Tipy na výlety, trhací
mapy jednotlivých obcí a podpůrný materiál ke
komentovaným prohlídkám Štramberku. LBB se stala
partnerem akce Štramberský jasoň a realizovala další
marketingové aktivity.

splněno

Bylo instalováno 12 kusů směrovek.

KDK
p.o./IC

realizace
plán. aktivit

OŠKS /
OMM
KDK
p.o./IC

instalace
IOS
aktualizova
ná data

Tatra

realizace

zahájeno

MSK

realizace

zahájeno

ORM

2018 - PD
2019/20-R

zahájeno

OŠKS /
starosta

schválená
koncepce

Nová koncepce není zpracovávána, z proběhlých
nezahájeno jednání k projektu nového muzea vyplývá, že stávající
muzeum nebude výrazně měnit svou obsahovou náplň.

ORM

realizace

nezahájeno

OŠKS

propagační
snímek

splněno

OŠKS

realizace

splněno

splněno

C. 5.1 Městský marketing

Pravidelný sociologický průzkum - realizace 2018
C. 5.3 Kopřivnický
informační portál/systém

Kopřivnický informační portál - příprava internetové aplikace KDK aktualizova
p.o./IC
ná data
o firmách, institucích, akcích apod. ….
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Poznámka

splněno

Pravidelně probíhají servisní a aktualizační práce na
https://www.lasska-brana.cz/
Projekt společnosti Tatra Trucks, a.s. - kolejová
souprava byla převezena k rekonstrukci.
Projekt MSK - původní VŘ na dodavatele bylo zrušeno,
nové probíhá.
Probíhá projektová příprava dle projednané studie
řešení lokality.

V rámci rozpočtu města nebyly na projektovou přípravu
vyčleněny finance.
Byl vytvořen nový propagační snímek města - zveřejněn
na webu
Průzkum byl realizován, s výsledky byla seznámena rada
města a závěrečná zpráva byla zveřejněna na webu
města
https://www.lasska-brana.cz/infoportal/

Sociální zázemí

Akční plán rozvoje města pro období 2018 - 2019

Priorita

Sociální zázemí
Opatření

Odpověd
Indikátor
nost
příprava výsledku
realizace

Název aktivity/projektu

Domov pro seniory - příprava převodu nem. MSK za účelem
výstavby DS, spolupr. s MSK při proj. přípravě

D. 1.1 Síť sociálních a
zdravotních služeb ve
městě a okolí
D. 1 Sociální a zdravotní služby

Poznámka

OMM /
OSV

usnesení
ZM

splněno

Byla uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě

Domov pro seniory - výstavba, zajištění provozu služby

MSK

realizace

zahájeno

Projekt MSK - probíhá projektová příprava na základě
projednané studie

Sociálně-terapeutické dílny - bývalá výměniková stanice
Školní - realizace stavby, výběr poskytovatele soc. služby

OSV /
ORM

realizace

zahájeno

Stavební část dokončena, probíhá dodávka vnitřního
vybavení. Zařízení bude zprovozněno v roce 2019.

OMM /
OSV

2017-PD
2018 - R

OSV

schválený
KPSS

Odlehčovací služba - Česká 320 - řešení koupelny pro klienty
odlehčovací služby
Komunitní plán sociálních služeb - aktualizace pro další
období

D. 1.2 Kopřivnice bez bariér

Vyhodnocení

Změna požadavku provozovatele - místo centrální
nezahájeno koupelny rekonstruovat koupelny v jednotlivých
pokojích

splněno

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

OSV

realizace
akcí

splněno

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - podpora a
spolupráce s poskytovatelem služby

OSV

realizace

splněno

OSV /
ORM

realizace

zahájeno

Komunitní centrum v budově Francouzská 1181, přemístění
DS Kopretina - realizace
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KPSS projednán, schválen a zveřejněn na webu města. V
Kopřivnici schválen 04/2018, v ostatních obcích 03 a
05/2018. Zároveň bylo zahájeno plnění aktivit, např.
rozšíření pečovatelské služby SSSmK.
Plánované aktivity ke zvýšení informovanosti o soc.
službách byly realizovány. 1.6. - Den soc. služeb +
Pohádková 1. pomoc, 16.5. - kulatý stůl Sexualita dětí s
mentálním postižením, 18.10. - vyhodnocení osobnosti
v soc. oblasti.
Od 1.1. začala Armáda spásy poskytovat v Kopřivnici
sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Posláním
této služby je vytvářet příznivé podmínky, které
napomáhají řešit krizovou sociální situaci rodiny s
důrazem na zachování rodiny jako celku.
Prostřednictvím sociální služby přispívat k sociálnímu
začlenění rodiny a zdravému rozvoji dítěte v bezpečném
prostředí, podpora jednotlivých členů rodiny tak, aby
dokázali rozpoznat příčiny svých těžkostí a měli
možnost změnit nebo odstranit zdroje svých potíží. Do
sociální služby se zapojilo v r. 2018 6 rodin.
Probíhá dokončení stavební části a dodávky vnitřního
vybavení, provoz bude zahájen v r. 2019

D. 2 Bezpečnost a prevence kriminality
D. 3 Rodinná politika
města

Sociální zázemí
D. 2.1 Aktivity a
Vybavení jednotek SDH - zásahová technika - realizace v
infrastruktura pro zajištění
případě schválení dotace
bezpečnosti
D. 2.2 Informovanost,
výchova k bezpečí

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 2018 - 2019
OPE

realizace

nezahájeno

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

OŠKS

realizace
akcí

splněno

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

OSV

realizace
akcí

splněno

Prázdninový program pro mládež - Někdo ven???

OŠKS

realizace
akcí

splněno

Podpora terénního programu a poradenského místa pro
osoby ohrožené závislostí a jejich blízké (v rámci dotačního
programu OSV)

OSV

schválení
podpory

splněno

Týden rodiny - podpora a realizace dílčích aktivit

OSV

realizace
akcí

splněno

OŠKS

usnesení
RM

splněno

OSV

realizace
průzkumu

nezahájeno

Rodinné vstupné - pokračování v úpravě cenové politiky do
sportovních a kulturních zařízení města
Mapování výchozího stavu, potřeb občanů a zdrojů pro real.
prorodinných opatření (sociol. průzkum)
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Žádost o dotaci byla podána, s ohledem na alokaci
výzvy nebyla schválena.
Proběhl program Nebezpečí šikany a kyberšikany pro
žáky 6. tříd. „Nebezpečí šikany“ - 203 žáku, „Nebezpečí
kyberšikany“ - 197 žáků
Na žádosti ZŠ probíhají v rámci ORP přednášky na téma
soc. právní ochrana dětí pro žáky 8. či 9. tříd ZŠ, celkem
se v r. 2018 uskutečnilo 10 přednášek
Ve spolupráci s partnery bylo realizováno 10 akcí,
kterých se aktivně zúčastnilo 707 chlapců a dívek.
Závěrečný koncert populární skupiny zaplnil
návštěvníky celé prostranství v centru města.
Podpora trvá, v r. 2018 byla sociální služba terénní
program organizace Renarkon o.p.s podpořena částkou
130 tis. Kč.
Ve spolupráci s partnery byly realizovány všechny
naplánované aktivity v termínu 12.-20.5. Zapojilo se 15
organizací. Přednášky, sportovní aktivity, pohádkové
předstvení, dětský restaurant day, …
Nadále zůstává rodinné vstupné na koupaliště a krytý
bazén
Neuskutečnilo se z důvodu nedostatku personálních
kapacit na OSV

