Akční plán rozvoje města Kopřivnice
pro období 2019 - 2020

Vyhodnocení plnění k 31.12.2019

Ekonomika a podnikání

Akční plán rozvoje města pro období 2019 - 2020

A.1 MSP

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření dle
strategického plánu

Název aktivity/projektu

Využití výměníkových stanic a volných
budov v majetku města pro MSP (VS pod
Morávií - garáže, Dukelská - posouzení
A.1.2 Plochy a objekty
možnosti využití)
pro služby a řemesla

A.2. Péče o investory

Úprava prostor ve vestibulu MÚ

A. 2.3 Brownfields

A.3 Lidské zdroje

A. 2.4 Partnerství
veřejného a
soukromého sektoru

A. 3.1 Kvalita
vzdělávání

ZŠ Náměstí - rozhodnutí o způsobu využití
objektu, zpracování studie využití dostavby
(např. bytové jednotky)
ZŠ Náměstí - příprava projektu/žádosti o
dotaci na revitalizaci staré budovy, popř.
částečnou demolici dostaveb
Bývalý depozitář v sadu E. Beneše - příprava
opatření dle schválené studie revitalizace
parku Sad dr. E. Beneše

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

Poznámka

OMM

zajištění
využití

zahájeno

Plněno průběžně. V roce 2019 dokončena rek. VS Pod Morávií na
parkovací stání. V roce 2020 bude takto rek. VS na ul. 17. listopadu.
Zbývá rozhodnout o využítí VS Polní 331, Dukelská 26 a Družební
925.

OMM

2019 - PD
2020 - R

nezahájeno

OA zpracovalo návrhy. Dosud nebyla vybrána varianta řešení. V
rozpočtu města nebyly vyčleněny finance na projektovou přípravu.

ORM

usnesení
ZM

zahájeno

ORM

2019 - PD

nezahájeno

ORM

2019 - PD

nezahájeno

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

Posouzení využití objektu je součástí studie revitalizace sadu E.
Beneše a navazujících ploch.
Vybavení atria pořízeno. V 1/2020 uzavřena smlouva na zpracování
studie (dokončení 15.4.2020). Následně proběhne VŘ na
zpracovatele PD. Po dokončení legislativních procesů buden na
přelomu roku vypsáno VŘ na zhotovitele. R 2021.
Byly realizovány 4 schůzky, v rámci kterých proběhla výměna
informací mezi městem, úřadem práce a zaměstnavateli.

Ringofferova vila - úprava a doplnění prostor
restaurace a atria; vyhledání vhodného
nájemce komerčních prostor

OMM

realizace

zahájeno

Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských
zdrojů

OŠKS

4 schůzky

splněno

Farmářské trhy v Kopřivnici

OMM

4 trhy

splněno

Byly realizovány 4 trhy.

Příprava Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání v ORP Kopřivnice II a realizace
dílčích aktivit
Projekt Klub nadaných dětí pro ORP
Kopřivnice - aktivita v rámci MAP II

OŠKS

realizace

zahájeno

V průběhu roku proběhla řada aktivit v souladu s projektem
podpořeným z OPVVV pro pedagogy i nepedagogické pracovníky,
žáky škol i jejich rodiče. Realizace projektu pokračuje do 6/2021.

ZŠ p.o.

počet dětí
na semin.

splněno

Byl otevřen badatelský kroužek BADY. Proběhlo testování IQ ve
spolupráci s MENSOU.

1/13

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření dle
strategického plánu

Akční plán rozvoje města pro období 2019 - 2020
Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

ZŠ a MŠ
p.o.

realizace
projektů

spněno

Všechny základní a mateřské školy zřizované městem Kopřivnice (+
nově DDM) se zapojily do výzvy Šablony II

realizace
akce

splněno

Dne 11.12. proběhla soutěž pro 4. a 5. ročníky Nebojte se
matematiky, v září se uskutečnil seminář pro veřejnost Kouzlo
Hejneho matematiky, v rámci realizace MAP II probíhá řada dalších
aktivit zaměřených na zvyšování kompetencí učitelů v oblasti metod
moderní pedagogiky, včetně rozvoje matematické gramotnosti.

Kopřivnické dny techniky - podpora dalších
OŠKS
ročníků akce
Obnova vybavení DDM pro technické
DDM /
vzdělávání - realizace projektu v případě
ORM
schválení žádosti o dotace
Rekonstrukce vnitřních rozvodů DDM
OMM
(elektroinstalace, soc. zařízení,
bezbarierovost …) - PD + R
Projekt Technika nás baví - Podpora
technických a přírodovědných aktivit v DDM - DDM
žádost o dotaci
Den podpory Vaší kariéry - prezentace
středních škol a zaměstnavatelů pro žáky 8. a OŠKS
9. tříd a jejich rodiče

realizace,
poč.účast.

splněno

KDT proběhly 8.-9.6.2019. Akce byla podpořena individuální dotací
města.

realizace
projektu

zahájeno

Dotace z IROP byla schválena, realizace projektu proběhne v roce
2020.

realizace
projektu

zahájeno

Zpracována PD, schválení VŘ na zhotovitele RM 14.1.2020, realizace
2020.

realizace
projektu

splněno

DDM získal podporu 70 tis. z rozpočtu MSK na podporu činnosti
zájmových útvarů: Technický I., Technický II. Štramberk, Plastikoví a
papíroví modeláři a Media klub.

realizace,
poč.účast.

splněno

Akce se uskutečnila 20.11.2019 v KDK, zúčastnilo se jí 195 žáků 8. a
9. tříd a 145 dospělých.

Přehlídka technických profesí - Řemeslo má
zlaté dno

VOŠ,SOŠ
a SOU

realizace,
poč.účast.

splněno

Akce se uskutečnila 3. a 4. 4.2019 v areálu VOSKOP. Zúčastnilo se jí
1 200 žáků 8. tříd ZŠ, bylo prezentováno 19 profesí a představilo se
17 významných firem z regionu.

KDK p.o.

počet
účastníků

splněno

Tradiční akce. V roce 2020 proběhne již 18. ročník. Kapacita kurzů
bývá 100 % naplněna.

Název aktivity/projektu

Šablony II - zapojení ZŠ a MŠ do dotačního
programu OPVVV

A.3 Lidské zdroje

A. 3.1 Kvalita
vzdělávání

A. 3.2 Motivace
k technickému
vzdělávání

A. 3.2 Motivace
k technickému
vzdělávání

Zvyšování kvality ve vzdělávání ( Podpora
matematické gramotnosti - např. soutěž
Nebojte se matematiky…)

Akademie III. věku v Kopřivnici - příprava
A. 3.3 Další vzdělávání přednášek dle zájmu posluchačů a kapac.
možností organizátora

OŠKS
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Poznámka

A.3 Lidské zdroje

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření dle
strategického plánu

A. 3.4. Infrastruktura
pro vzdělávání

Akční plán rozvoje města pro období 2019 - 2020
Název aktivity/projektu

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

ZŠ dr. Horákové - rek. soc. zařízení v nové
budově, výměna podlahových krytin (pavilon
učeben)

OMM

realizace

splněno

ZŠ a MŠ 17. listopadu - rekonstrukce
sociálních zařízení v pavilonu U1 - realizace

OMM

realizace

splněno

ZŠ E. Zátopka (fyzika), 17. listopadu
(přírodopis) a ZŠ Lubina (přírodopis) obnova odborných učeben (realizace v
případě schválení dotace IROP)

ZŠ p.o.

realizace
projektů

zahájeno

projektové záměry byly schváleny, odborné učebny na těchto 3
školách budou realizovány v roce 2020

DDM Kletné - oprava chatek a oplocení

OMM

realizace

zahájeno

V roce 2019 - realizace 1. etapy, realizace 2. etapy v roce 2020 závisí
na zajištění financí v rámci 2. části rozpočtu

realizace

splněno

Realizace akce proběhla souběžně se zateplením objektu školky.

realizace

zahájeno

Byla dokončena projektová příprava, realizace 2020.

splněno

MŠ I. Šustaly - rekonstrukce elektroinstalace OMM
PD + R
MŠ Česká - rekonstrukce elektroinstalace PD
OMM
+R
ZŠ E. Zátopka - rekonstrukce elektroinstalace
a rozvodů vody 1.P.P. pavilon tělocvičny - R

OMM

realizace

ZŠ E. Zátopka - rekonstrukce elektroinstalace
a šaten pro 1. a 2. třídu - PD + R

OMM

realizace
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Poznámka

Zahájení aktivity plánováno pro rok 2020.

Doprava, infrastruktura a životní prostředí

Akční plán rozvoje města pro období 2019 - 2020

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření dle
strategického plánu

Název aktivity/projektu

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

Oprava mostku M1 - Mniší - realizace opravy

OMM

realizace
akce

zahájeno

Byla dokončena projektová příprava, VŘ I. čtvrtletí 2020, následně
realizace

OMM

realizace
akce

zahájeno

VŘ 1. čtvrtletí 2020, následně realizace

OMM

realizace
akce

splněno

Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská
a Pod Bílou horou - studie řešení

ORM

schválena
studie

splněno

Řešení okružní křižovatky Obránců míru Školní - Francouzská - PD

ORM

zpracovaná
PD

zahájeno

ul. K Očnímu - šířková úprava komunikace,
zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů zpracování návrhu opatření

OMM

projednání
návrhu

zahájeno

Koncepce statické dopravy - příprava
koncepčního dokumentu - návrh opatření na
zlepšení parkování ve městě

ORM

schválená
koncepce

zahájeno

OMM /
ORM

realizace
opatření

splněno

Parkoviště Zd. Buriana - PD, realizace

ORM

2019 - PD
2020 - R

zahájeno

Projektová příprava dokončena, připravuje se žádost o dotaci.

Parkování ul. Obránců míru - za č.p. 761 - PD
- úprava zpevněných ploch

ORM

příprava PD

zahájeno

Probíhá projektová příprava.

Parkovací stání Trappes - částečné řešení úprava parkování na ul. Družební - PD + R

ORM

realizace

zahájeno

V závěru roku byl vybrán dodavatel stavby, která bude realizována v
roce 2020.

Rekonstrukce mostu M1 - Lubina - pod
Japstavem - realizace
Opravy povrchů místních komunikací dle
vyhodnocení potřeby opravy

B.1 Vnitřní doprava

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

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

Bylo zpracováno variantní řešení lokality, které bylo představeno
14. 10. veřejnosti
Byla uzavřena smlouva s MSK o společném postupu při přípravě a
realizaci akce a následně byl vybrán zpracovatel projektové
dokumentace a uzavřena smlouva.
Studie projednána s vedením města, opatření se promítnou do
podoby navrhované nejlevnější varianty - pořízení zpomalovacích
retardérů na celém úseku ulice. Realizace závisí na zajištění financí v
rámci 2. části rozpočtu
Dokument byl zpracován, je součástí PUMM, který byl odeslán k
připomínkování MŽP. Po schválení MŽP bude dokument projednán
v orgánech města.
Probíhá průběžně dle aktuálních podnětů. Byla provedena úprava
odstavné plohy za Medical Care, dále bylo upraveno parkování na
ul. I. Šustaly.

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření dle
strategického plánu

Název aktivity/projektu

Plán udržitelné městské mobility - příprava
koncepčního dokumentu v oblasti dopravy

B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava

Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov B. 2.1 Vytvořit kvalitní příprava PD + pozemky (na projektovou
podmínky a služby pro přípravu schválena dotace MSK)
cyklistickou dopravu a
in-line
Cyklistická stezka Kopřivnice - Závišice Rybí - NJ - realizace

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

ORM

schválený
plán

zahájeno

ORM /
OMM

Poznámka

Dokument byl zpracován a odeslán k připomínkování MŽP. Po
schválení MŽP bude dokument projednán v orgánech města.

Z důvodu nemožnosti zajištění souhlasu vlastníků dotčených
2019 - PD +
pozastaveno
pozemky
pozemků s projektovou přípravou byla tato pozastavena.

ORM

realizace
akce

zahájeno

Projektová příprava dokončena, bylo vydáno stavební povolení,
žádost o dotaci nebyla schválena, v případě vyhlášení další výzvy
bude žádost upravena a předložena znovu.

ORM

realizace
akce

zahájeno

Část financí byla použita na realizaci požadavků škol na doplnění
cyklomobiliáře

ORM /
OMM

2019-poz.
2020-R

zahájeno

Příprava akce byla přerušena do dořešení ul. Horečkova

ORM

realizace

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

OMM

2019 - PD
2020 - R

zahájeno

Dokončuje se PD a byla zahájena jednání o výkupech pozemků. Dle
OMM má před realizací chodníku prioritu oprava mostu.

Ul. Záhumenní - bezpečnostní opatření chodníkové těleso a přechod pro chodce u
odbočky na ul. Duhová - realizace

ORM

realizace
akce

splněno

Stavba s podporou IROP dokončena a předána do užívání.

Ul. Štefánikova - rekonstrukce a úprava
přechodů

ORM /
OMM

2019 - PD
2020 - R

nezahájeno

Ul. Čs. armády – úpravy přechodů pro
chodce a související opatření ke zvýšení
bezpečnosti dopravy

ORM /
OMM

2019 - PD
2020 - R

Podpora cyklodopravy - mobiliář, značení,
kampaň …
Chodník ul. Janáčkova - dokončení PD +
pozemky + realizace
Chodník Vlčovice - III. etapa (propojení
Vlčovice - Mniší) - realizace po dokončení
odkanalizování MČ
B. 2.2 Bezpečná a
komfortní pěší
doprava ve městě a
jeho částech včetně
vzájemného propojení

Akční plán rozvoje města pro období 2019 - 2020
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Realizace akce odložena po dokončení odkanalizování MČ

zahájeno

Nebylo zahájeno z důvodu návrhu OA na komplexní řešení ulice.
Navrhujeme, aby se dále touto problematikou zabývalo OA.
Projektová příprava úpravy chodníku a přechodu pro chodce u KB
byla dokončena a byla podána žádost o dotaci ze SFDI, probíhá
hodnocení žádosti

B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření dle
strategického plánu

B.3 Bydlení

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

ORM

realizace
akce

zahájeno

ORM

zpracovaná
PD

nezahájeno

OMM

realizace
akce

splněno

ORM

realizace

ORM

realizace

zahájeno

ORM

schválená
pravidla

zahájeno

ORM

studie
řešení

zahájeno

Územní plán Kopřivnice - aktualizace

SUP

usnesení
ZM

splněno

Příprava koncepce rozvoje bydlení

ORM

schválená
koncepce

zahájeno

OMM

realizace
akci

splněno

Akce zrealizovány. Na realizaci energetických opatření BD na ul.
Horní byla získána dotace z IROP.

OMM

realizace

zahájeno

Probíhá projektová příprava, bude podána žádost o dotaci z IROP.

ORM

postupná
realizace

nezahájeno

Na projektovou přípravu komplexnějších řešení nebyly vyčleněny
finance.

Název aktivity/projektu

Přechod pro chodce ul. Průmyslový park (u
firmy Erich Jaeger) - realizace v případě
schválení dotace, popř. příspěvku firem

B. 2.2 Bezpečná a
komfortní pěší
doprava ve městě a
Bezbariérové město - II. trasa (od KB - ul.
jeho částech včetně
Kpt. Jaroše - radnice) - PD, monitoring dotací
vzájemného propojení
Opravy chodníků ve městě a v MČ dle
vyhodnocení potřeby opravy

B. 3.1 Rozvojová
území pro výstavbu
rodinných domů

Akční plán rozvoje města pro období 2019 - 2020

Ul. Západní - spolufinancování infrastruktury
(komunikace) - PD + R
Ul. Horečkova - spolufinancování
infrastruktury (komunikace) - realizace
Podpora individuální bytové výstavby příprava pravidel podpory
Dolní Roličky - příprava území (sjezd na I/58)
- studie řešení

Reg. bytových domů v maj. města (z fondu
B. 3.2 Zkvalitňování a rozvoje bydlení) - dle jmenovitých akcí v
údržba stávajícího
schválených v rozpočtu (BD Obránců míru,
bytového fondu
Horní,…)
Masarykovo nám. 650 - zateplení pláště,
výměna oken na pavlačích - PD+R
Revitalizace veřejného prostoru na sídlištích
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Poznámka

Stavba s podporou IROP bude dokončena v jarních měsících roku
2020.
V rámci rozpočtu města nebyly na projektovou přípravu vyčleněny
finance.
Byl upraven chodník za BD na ul. Francouzská (u kom.centra) a
poskytnuta dlažba na úpravu chodníku po rek.rozvodů plynu

nezahájeno Akce přechází do roku 2020.

Dokončena projektová příprava, realizace stavby proběhne v roce
2020.
Na základě interních jednání byl připraven návrh pravidel, které
budou projednány v orgánech města v roce 2020.
Bylo zadáno zpracování územní studie pro dotčenou lokalitu, o
kterou projevil zájem soukromý investor.
Nový územní plán byl vydán ZM 20.6.2019 a nabyl účinností
9.7.2019.
Bylo zahájeno zpracování analytické části koncepce, proběhla
anketa mezi občany města a uzavřena smlouva s externí
poradensku firmou.

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření dle
strategického plánu

B.4 Infrastruktura a ŽP

B. 4.1 Odpadové
hospodářství města

Název aktivity/projektu

Výstavba zpevněných stání pro kontejnery
(Lubina u mostu,...)

Akční plán rozvoje města pro období 2019 - 2020
Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

OMM /
OŽP

realizace
akce

zahájeno

OA zpracovalo studii řešení, která byla schválena místní komisí,
OMM zajistí zpracování PD. Je zřejmé, že dle zvoleného řešení
nebudou v rozpočtu vyčleněné finance dostatečné pro krytí
realizace akce.

realizace

zahájeno

Zpracovaná PD, realizace proběhne v roce 2020.

realizace

splněno

Interaktivní mapa GIS je zveřejněna na webu města.

realizace
akce

zahájeno

Byla schválena dotace, vybrán dodavatel stavby, stavba bude
zahájena 2020 ve Vlčovicích a v roce 2021 bude pokračovat v Mniší.

realizace
akce

nezahájeno

Úprava zpevněných ploch v areálu
OMM /
B. 4.2 Zařízení pro
kompostárny v Příboře - spolufinancování
OŽP
nakládání s odpady
město Příbor
Interaktivní mapa všech stanovišť
OŽP / OI
kontejnerů na odpady na webu města
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší realizace (2019-2022, CN 183 mil. Kč, dotace ORM
B. 4.4 Zlepšení kvality
80 mil.)
vypouštěných
odpadních vod
Převedení jednotné kanalizace v Lubině do
OMM
režimu dešťové - kontrola stávajícího stavu
Adaptační strategie města na změnu
klimatu - příprava a realizace dílčích opatření
B. 4.5 Protipovodňová
Opatření proti přívalovým dešťům - Lubina
opatření
Holota - příprava PD, popř. žádosti o dotaci
Odvedení potoka od Husovy lípy do
Kopřivničky (využití dešť. vod pro letní
stadion) - PD, realizace
Propagace Fairtradového obchodu - Den
Země a Místní férová snídaně

B. 4.6 Environmentální
výchova a osvěta
Plán zlepšování kvality ovzduší - příprava a
realizace dílčích opatření

Vyhodnocení

Poznámka

Na kanalizaci jsou napojeny některé nemovitosti splaškami, z toho
důvodu nelze převedení provést.

OŽP

realizace
akce

zahájeno

Byla provedena úprava režimu sečení trávy na městských trávnících,
část ploch byla přeměněna na květné louky, při výstavbě
zpevněných ploch jsou využívány propustné a polopropustné
povrchy a retenční a akumulační nádrže.

ORM

zpracovaná
PD

zahájeno

Probíhá projektová příprava, po jejím dokončení bude podána
žádost o dotaci.

ORM

2019 - PD
2020 - R

zahájeno

Probíhá projektová příprava. Předpoklad dokončení 06/2020.

OŽP /
ORM

realizace
akcí

splněno

Obě akce proběhly dle plánu.

OŽP

schválený
plán

splněno

AP PZKO byl schválen RM 27.11.2018 usnesením č. 72, jeho plnění
bude vyhodnoceno v samostatném dokumentu zpracovaném OŽP.
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B.5 Energetika města

B.4 Infrastruktura a
ŽP

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření dle
strategického plánu

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

OŽP

realizace
akce

splněno

OŽP

realizace
akce

splněno

OŽP

usnesení
ZM

splněno

OMM

usnesení
ZM

nezahájeno

OMM

usnesení
RM/ZM

zahájeno

V současné době se rozhoduje o umístě. V lednu 2020 otevřel
veřejnou dobíjecí elektrostanici MSK u DC Motýlek.

MŠ I.Šustaly - en.opatření - realizace

ORM

realizace

splněno

Akce s podporou OPŽP proběhla v letních měsících roku 2019.

MŠ Lubina - en. opatření - příprava PD a
žádosti o dotaci

ORM

zpracovaná
PD

zahájeno

Probíhá projektová příprava, po jejím dokončení bude podána
žádost o dotaci z OPŽP.

Vytvoření finanční rezervy na realizaci en.
úsporných opatření v městských objektech

OMM

realizace
akcí

zahájeno

Plněno průběžne dle možností rozpočtu

Radnice - en.opatření - návrh řešení tepelné
pohody (chlazení a vytápění objektu)

OMM

projednání
návrhu

zahájeno

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

OMM

realizace
akce

zahájeno

Radnice - en.opatření - instalace FTV na
střeše - kinosál + vrátnice - posouzení
možnosti

OMM

realizace

nezahájeno

OMM

realizace

splněno

Název aktivity/projektu

Podpora žadatelů o kotlíkové dotace - max.
5 tis./žádost
B. 4.6 Environmentální Edukativní show "Smokeman zasahuje" výchova a osvěta
realizace 1-3 akcí
Výpočet ekologické a uhlíkové stopy města
za rok 2018
Akční plán územní en. koncepce - příprava
dokumentu (realizace v případě příspěvků
B. 5.1 Územní
partnerů)
energetika města
Podpora vzniku čerpací stanice/dobíjecí
stanice na alternativní PHM

B. 5.2 Snižování
energetické
náročnosti majetku
města

Akční plán rozvoje města pro období 2019 - 2020

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

21 žadatelů bylo podpořeno celkovou částkou 105 tis. Kč.
Proběhla edukativní show o správném spalování v lokálních
topeništích v rámci tří akcí pro veřejnost.
Přepočet ekologické a uhlíkové stopy proveden. Výsledky byly
prezenovány na jednání ZM 12.12.2019

V roce 2020 bude zadána aktualizace zpracovaných dokumentů k
rekonstrukci VO na území města.
Z hlediska energetických opatření byla upřednostněna rekonstrukce
kotelny na ubytovně.

Aukce energií se uskutečnila v roce 2019.

Image města

Akční plán rozvoje města pro období 2019-2020

C.3 Volný čas

C.2.Centrální zóna

C.1 Fyzické prostředí města

Priorita

Image města
Odpověd
nost
příprava
realizace

Opatření dle
strategického plánu

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

realizace
průzkumu

zahájeno

realizace
akce

zahájeno

realizace
akce

splněno

OMM /
OŽP

realizace

splněno

Akce byla dokončena a předána do užívání.

ORM

realizace
akce

zahájeno

Výběrové řízení na dodavatele bylo zrušeno a následně byla
upravena projektová dokumentace pro přípravu nového
výběrového řízení na dodavatele, které bude vyhlášeno v lednu
2020.

zahájeno

Byla zpracována studie možného řešení lokality, o dalším postupu
nebylo rozhodnuto.

Řešení bývalé skládky KBV za ČOV - analýza
OŽP
řešení s návrhem opatření, řešení
C. 1.1 Podpora rekreační
majetkoprávních
vztahů
a krajinné funkce zeleně
Regenerace parku Pionýrská a Sadová ORM /
OŽP
realizace v případě schválení dotace
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně C. 1.2 Zefektivnění
správy a údržby zeleně pokračování v dalších lokalitách - ošetření a
OŽP
ve městě
ořez, popř. kácení

Poznámka

Usnesením č. 675/8.10.2019 vzala RM na vědomí výsledky
zpracované analýzy rizik a schválila další postup ve věci rekultivace.
RM rozhodla o nepřijetí dotace na realizaci akce. Projekt byl
upraven a bude financován z rozpočtu města 2020.
V roce 2019 byla provedena aktualiace pasportu a inventarizace
zeleně v lokalitě sídliště Korej, poslední lokalitou, ve které by toto
mělo být proveden je Ptačí čtvrť.

C. 1.5 Správa a užití
majetku města a
památek

Revitalizace hřbitova v Kopřivnici - obnova
zpevněných ploch, revitalizace zeleně

C. 2.1 Reprezentativní
centrální část města

Obnova centrální části města - PD +
realizace (realizace 2018-2021)

C. 2.2 Veřejná
prostranství v centrální
části

Regenerace sadu E. Beneše (chodníky, zeleň, ORM /
OŽP
VO,…) - studie řešení lokality

realizace
akce

Letní stadion Kopřivnice - příprava PD dle
projednané studie + žádost o dotaci

ORM

podaná
žádost

zahájeno

Rekonstrukce sportovních povrchů stadionu s přispěním dotace ze
státního rozpočtu a rozpočtu města je zajišťována Atletickým
klubem Emila Zátopka. Bude dokončena v roce 2020.

C. 3.1 Modernizace a
elektroinstalace - tribuna - PD
rozvoj infrastruktury pro
Letní koupaliště - modernizace - instalace
trávení volného času

OMM

realizace

zahájeno

Zpracovaná PD, o financích na realizaci v roce 2020 bude
rozhodováno v rámci 2. části rozpočtu.

SpSK

realizace

splněno

Byla instalovaná nová dětská atrakce - pirátská loď.

Krytý bazén - oprava bazénových rozvodů

OMM

realizace

splněno

KD Mniší - postupná rekonstrukce - výměna
oken - R

OMM

realizace

splněno

Letní stadion Kopřivnice - rekonstrukce

skluzavky pro malé děti
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Priorita

Image města

Akční plán rozvoje města pro období 2019-2020
Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

ORM

schválená
studie

OMM

realizace
akce

splněno

OMM

realizace

zahájeno

OMM

zpracovaná
PD

zahájeno

KDK - postupná rekonstrukce soc. zařízení R - (celková rekonstrukce 16 mil.)

OMM

realizace

zahájeno

Probíhá aktualizace PD dle návrhů OA, předpoklad realizace - léto
2020.

Vybudování parkourového a workoutového
hřiště

ORM

realizace

zahájeno

Proběhla jednání se zástupci parkuristů o vhodné ploše pro
vybudování hřiště, na realizaci akce nebyly vyčleněny finance.

Aktivní senior - soubor kulturních
sportovních a vzdělávacích akcí pro seniory

OSV

realizace
aktivit

splněno

Přehlídka volnočasových aktivit - realizace
aktivity v rámci MAP II

OŠKS

realizace
aktivit

splněno

realizace
aktivit

splněno

IC zajišťuje služby v souladu s uzavřenou smlouvou. V roce 2019
zajistilo instalaci dobíjecí stanice na elektrokola na objektu KDK:

aktualizova
ná data

splněno

Pravidelně probíhají servisní a aktualizační práce na
https://www.lasska-brana.cz/

Opatření dle
strategického plánu

Veřejné prostranství u KD Mniší - studie
řešení

C.3 Volný čas

KD Vlčovice - en. opatření - výměna dveří
přesálí a sál
KDK - realizace požárně-bezpečnostních
C. 3.1 Modernizace a
opatření
rozvoj infrastruktury pro KDK - příprava rekonstrukce elektroinstalace
trávení volného času
(PD)

C.4 Cestovní ruch

C. 3.2 Atraktivní nabídka
využívání volného času

C. 4.1 Destinační
management
C. 4.2 Kvalita služeb
v cestovním ruchu

Naplňování smlouvy o spolupráci obcí Lašské
brány Beskyd a spolupráce s Destinačním
KDK
p.o./IC
managementem turistické oblasti BeskydyValašsko o.p.s.
Turistický portál a aplikace Lašské brány
KDK
p.o./IC
Beskyd

10/13

Vyhodnocení

Poznámka

Aktivita byla plánována pro rok 2020. Finance na zajištění aktivity
budou požadovány v rámci druhé části rozpočtu.

Je zpracovaná PD na únikový východ ze suterénu tech. muzea.
Realizace 2020.
Přerušeno, primárně je nutno dořešit požárně-bezpečnostní
opatření.

Ve spolupráci s partnery se uskutečnilo 24 různýcha aktivit pro
seniorskou generaci. Část aktivit byla spolufinancována z dotačního
programu MSK.
Akce proběhla 26.5.2019 v sadu E. Beneše, byla připravena ve
spolupráci MAP II a Zdravého města za účasti sportovních klubů,
DDM a dalších organizací zajišťující volnočasové aktivity dětí a
mládeže.

C.4 Cestovní ruch

Priorita

Image města

Akční plán rozvoje města pro období 2019-2020
Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

Rekonstrukce Slovenské strely

Tatra

realizace

zahájeno

Probíhá rekonstrukce, která bude dokončena v roce 2020.

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

MSK

realizace

zahájeno

Projekt MSK - probíhají stavební práce. Nové muzeum bude
otevřeno v roce 2021.

ORM

realizace

zahájeno

Byla dokončena příprava PD, připravuje se výběrové řízení na
dodavatele stavby.

OŠKS /
starosta

schválená
koncepce

nezahájeno

ORM

schválená
studie

zahájeno

V závěru roku město získalo dotaci z rozpočtu MSK na projektovou
přípravu, která bude probíhat v létech 2020-21

OŠKS

schválená
strategie

zahájeno

V roce 2019 byl zpracován marketingový/komunikační plán, se
kterým se dále v rámci priorit pracuje.

OŠKS

realizace

KDK
p.o./IC

aktualizova
ná data

Opatření dle
strategického plánu

C. 4.3 Muzejnictví v
Kopřivnici

Úprava veřejného prostranství v areálu
nového muzea - 2019 - dokončení PD + I.
etapa R, 2020 - II.etapa
Udržení atraktivity Technického muzea příprava koncepce muzea s ohledem na
vznik nové expozice
Udržení atraktivity Technického muzea úprava předprostoru muzea po Slovenské
strele - zpracování studie

C.5 Marketing a
propagace

Aktualizace marketingové strategie
C. 5.1 Městský marketing

Pravidelný sociologický průzkum - realizace
2020
Kopřivnický informační portál - internetové
C. 5.3 Kopřivnický
aplikace o firmách, institucích, akcích apod.
informační portál/systém
….
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Poznámka

Akce je plánována pro rok 2020.
splněno

Průběžně aktualizovány stránky www.lasska-brana.cz a portál
www.lasska-brana.cz/infoportal/

Sociální zázemí

Akční plán rozvoje města pro období 2018 - 2019

Priorita

Sociální zázemí
Opatření dle
strategického plánu

Název aktivity/projektu

Domov pro seniory - převod nemovitostí
MSK za účelem výstavby DS, spolupráce s
MSK při projektové přípravě

D. 1 Sociální a zdravotní služby

Domov pro seniory - výstavba, zajištění
provozu služby
Sociálně-terapeutické dílny - bývalá
výměniková stanice Školní - dokončení
D. 1.1 Síť sociálních a
projektu a zahájení provozu
zdravotních služeb ve
Byty zvláštního určení - Česká 320 městě a okolí
postupná rekonstrukce zařízení (kuch. linky,
koupelny, …)
Komunitní plán sociálních služeb - realizace
aktivit
Zajištění informovanosti o poskytovaných
soc. službách - prezentace soc. služeb, kulatý
stůl pro osoby se ZP, SeniorPoint…

D. 1.2 Kopřivnice bez
bariér

Komunitní centrum PětKa, přemístění DS
Kopretina - dokončení projektu a zahájení
provozu všech zapojených organizací

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

OMM /
OSV

usnesení
ZM

zahájeno

Poznámka

Byla uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě, MSK zajišťuje
projektovou přípravu, město je přizýváno ke konzultaci dílčích částí
projektu

Projekt MSK - probíhá projektová příprava na základě projednané
nezahájeno studie; na výstavbu je v rozpočtu MSK 2020 vyčleněna částka 25 mil.
Kč a v rozpočtovém výhledu 2021-23 dalších 212,7 mil. Kč

MSK

realizace

OSV /
ORM

realizace

splněno

Stavba dokončena, služba je zajišťována vybraným poskytovatelem.
Dotace je vyplacena.

OMM

realizace

zahájeno

VŘ zrušeno z důvodu ekonomicky nevýhodných nabídek, opakovaně
bude vyhlášeno v 1. čtvrtletí 2020.

OSV

realizace
akcí

splněno

Aktivity KPSS jsou plněny ve spolupráci s partnery města. Plnění
KPSS je vyhodnocováno samostatně.

OSV

realizace
akcí

splněno

Proběhlo slavnostní zahájení provozu sociálně-terapeutických dílen
a komunitního centra. V rámci týdne sociálních služeb se uskutečnily
dny otevřených dveří a výstava sociálních služeb ve vestibulu
radnice. Uskutečnila se tradiční divadelní přehlídka Motýlek i
sportovní hry zdravotně postižených.

OSV /
ORM

realizace

splněno

Stavba dokončena a předána do užívání všem subjektům. Dotace je
vyplacena.

12/13

Priorita

Sociální zázemí
Opatření dle
strategického plánu

D. 3 Rodinná politika města

D. 2 Bezpečnost a prevence kriminality

D. 2.1 Aktivity a
infrastruktura pro
zajištění bezpečnosti

Akční plán rozvoje města pro období 2018 - 2019
Název aktivity/projektu

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

Vybavení jednotek SDH - zásahová technika příprava žádosti o dotaci, realizace v případě
schválení dotace

OPE

realizace

zahájeno

Žádost o dotaci z IROP prostřednictvím MAS Lašsko byla podána v
závěru roku 2019. Probíhá její hodnocení.

OŠKS

realizace
akcí

splněno

Realizovány přednášky na téma šikana a kyberšikana pro žáky 6. tříd
na všech ZŠ v Kopřivnicí.

OSV

realizace
akcí

splněno

V roce 2019 proběhlo 8 přednášek pracovníků OSPOD v
kopřivnických základních školách.

OŠKS

realizace
akcí

splněno

Realizován 5. ročník aktivit pro náctileté v průběhu letních prázdnin celkem 10 akcí sportovně a kulturně zaměřených.

OŠKS

realizace
akcí

splněno

V roce 2019 byl na náklady města přistaven do Kopřivnice
protidrogový vlak - program využili žáci ZŠ (7.-8. třída) a veřejnost.

OSV

schválení
podpory

splněno

Terénní program je zajišťován NNO Renarkon, poradenské místo je
zřízeno v přízemí budovy MÚ. Město podporuje poskytování těchto
sociálních služeb dotací.

OSV

realizace
akcí

splněno

Týden pro rodinu se uskutečnil od 11. do 19.5., kdy proběhl soubor
akcí organizovaných různými spolky, NNO, či městem

OŠKS

usnesení
RM

splněno

Nadále zústává rodinné vstupné na koupaliště a krytý bazén

OSV

realizace
akcí

splněno

Individuální dotací z rozpočtu města jsou podporovány aktivity
Centra pro rodinu, z.s., které pořádá různé přednášky, semináře,
poskytuje rodinné poradenství.

D. 2.2 Informovanost, (Ne)bezpečí v kyberprostoru - přednášky
výchova k bezpečí
pro žáky 6. tříd a pedagogy
D. 2.3 Snižování
výskytu sociálně
patologických jevů u
dětí a mládeže

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

Prázdninový program pro mládež - Někdo
ven???
Program pro ZŠ na prevenci rizikového
chování - např. protidrogový vlak nebo
program ve spolupráci s Renarkonem
D. 2.4 Řešení drogové
Podpora terénního programu a
problematiky
poradenského místa pro osoby ohrožené
závislostí a jejich blízké (v rámci dotačního
programu OSV)
Týden rodiny - podpora a realizace dílčích
aktivit
Rodinné vstupné - pokračování v úpravě
cenové politiky do sportovních a kulturních
D. 3.1 Rozvoj rodinné
zařízení města
politiky
Prorodinné aktivity - podpora a realizace
aktivit vytvářejících příznivé prorodinné
klima, spolupráce s NNO (např. Centrum pro
rodinu, …)

13/13

Poznámka

