Akční plán rozvoje města Kopřivnice
pro období 2020 - 2021

Vyhodnocení plnění k 31.12.2020

Ekonomika a podnikání

Akční plán rozvoje města pro období 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření dle
strategického plánu

Název aktivity/projektu

Odpověd
nost
příprava
realizace

A.1 MSP

Využití výměníkových stanic a volných
budov v majetku města pro MSP (VS 17.
OMM
listopadu - garáže, Dukelská, Družební, Polní posouzení možnosti využití)
A.1.2 Plochy a objekty
pro služby a řemesla Využití výměníkových stanic (Dukelská demolice) - PD, příprava žádosti o dotaci
Úprava prostor ve vestibulu MÚ - vznik
komerčních prostor (bufet) a související
úpravy - I. etapa

A.2. Péče o investory

ZŠ Náměstí - rozhodnutí o způsobu využití
objektu staré budovy (např. knihovna) aktualizace studie

A. 2.3 Brownfields

OMM

Indikátor
výsledku

zajištění
využití

realizace akce

OMM /
realizace akce
OA

OA

usnesení ZM

Vyhodnocení

Poznámka

zahájeno

Probíhá průběžně, v r. 2020 byla rekonstruována VS na ul. 17.
listopadu za účelem pronájmu garážového stání. K realizaci je
připravena úprava VS Družební 925 a bude realizována v roce 2021
(prostor po prádelně). Dále byl schválen záměr na pronájem VS
Polní 331 ("nekomerční" využití).

zahájeno

Po demolici VS Dukelská by měla být plocha upravena na parkování
a zeleň. Vhodný dotační titul pro kombinaci těchto opatření není k
dispozici. Tato akce je závislá na přemístění trafostanice (realizace
ČEZ 2021) a realizace demolice je v návrhu 2. části rozpočtu R 2021.

nezahájeno

Byla představena studie řešení, v rámci rozpočtu města nebyly
vyčleněny finance na projektovou přípravu a realizaci akce. OMM
preferuje realizaci akce v roce 2021 z výnosů hospodářské činnosti.

zahájeno

Zastupitelům města byl na semináři představen návrh možného
řešení přestavby objektu na byty. V rozpočtu R 2021 byly ORM
vyčleněny finanční prostředky na zpracování PD

ZŠ Náměstí - rozhodnutí o způsobu využití
dostavby (např. bytové jednotky) - studie

OA

usnesení ZM

zahájeno

ZŠ Náměstí - příprava projektu/žádosti o
dotaci na demolici nepotřebných objektů

ORM

2020 - PD

nezahájeno

Rozsah demoličních prací bude upřesněn v rámci projektové
přípravy rekonstrukce obou objektů školy.

Bývalý depozitář v sadu E. Beneše - příprava
opatření dle schválené studie revitalizace
parku Sad dr. E. Beneše

ORM

realizace akce

nezahájeno

Posouzení využití objektu je součástí studie revitalizace sadu E.
Beneše a navazujících ploch.

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

OMM

realizace
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zahájeno

Je zpracována studie a zadáno zpracování PD pro stavební povolení.
V roce 2021 by měla být zahájena realizace. Diskuse by měla být
ještě vedena nad standardem vybavení interiéru. Dále by mělo být
rozhodnuto, zda realizaci začít ještě před tím, než bude znám
budoucí provozovatel. Záměr pronajmout prostory je zveřejněn.

Priorita

A. 2.4 Partnerství
veřejného a
soukromého sektoru

A.3 Lidské zdroje

Opatření dle
strategického plánu

A.2. Péče o investory

Ekonomika a podnikání

A. 3.1 Kvalita
vzdělávání

A. 3.2 Motivace
k technickému
vzdělávání

Akční plán rozvoje města pro období 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění
Název aktivity/projektu

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

Poznámka

Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských
zdrojů

OŠKS

4 schůzky

nezahájeno

S ohledem na omezení související s nemocí COVID-19 byla osobní
jednání zrušena a na podzim se někteří členové zúčastnili setkání online a vyměnili si aktuální informace ze svých organizací.

Farmářské trhy v Kopřivnici - realizace

OMM

4 trhy

splněno*

S ohledem na omezení byly realizovány 3 trhy.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Kopřivnice II - realizace dílčích aktivit

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. Část aktivit bylo nutno realizovat distančně
prostřednictvím internetu. Realizace projektu pokračuje do 6/2021.

Projekt Klub nadaných dětí BADY pro ORP
Kopřivnice - aktivita v rámci MAP II

ZŠ p.o.

počet dětí na
semin.

splněno*

Proběhly dvě aktivity v rámci kroužku (9/2020) - šifrovací akce a
technické vynálezy. Následně činnost přerušena dle covidové
epidemie.

počet dětí

splněno

Realizace projektu proběhla dle plánu.

Podpora rozšířené výuky v ZŠ 17. listopadu spolupráce se Světem vzdělání, z.s. - příprava ZŠ p.o.
učebny
Zvyšování kvality ve vzdělávání ( Podpora
matematické gramotnosti - např. soutěž
Nebojte se matematiky…)

OŠKS

realizace akce

nezahájeno

Kopřivnické dny techniky - podpora dalších
ročníků akce

OŠKS

realizace,
poč.účast.

splněno

DDM /
ORM

realizace
projektu

splněno

Obnova vybavení DDM pro technické
vzdělávání - realizace projektu
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Akce byla z roku 2020 přesunuta na únor-březen 2021 z důvodu
covidové epidemie. Aktivitu připravuje Pracovní skupina
matematické gramotnosti a zástupci MAP II. Soutěž bude
uzpůsobena formou on-line, off-line a učení venku - matematické
výzvy.
Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 proběhly KDT v
náhradním termínu v září 2020.
Modernizace tří učeben a zajištění bezbariérového přístupu byla
realizována. S ohledem na omezení související s nemocí COVID-19
byla činnost DDM v průběhu roku několikrát přerušena.

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření dle
strategického plánu

A.3 Lidské zdroje

A. 3.2 Motivace
k technickému
vzdělávání

Akční plán rozvoje města pro období 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění
Název aktivity/projektu

Rekonstrukce vnitřních rozvodů DDM
OMM
(elektroinstalace, soc. zařízení,
bezbariérovost …) - realizace
Projekt Technika nás baví - Podpora
technických a přírodovědných aktivit v DDM - DDM
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

realizace
projektu

splněno

Rekonstrukce vnitřních technických rozvodů a sociálních zařízení
byla dokončena.

realizace
projektu

splněno*

Technické kroužky probíhaly dle možností, které byly dány
omezeními související s nemocí COVID-19
Akce se z důvodu covidové epidemie nekonala v tradiční podobě.
Byla však zajištěna on-line aktivita k volbě povolání jak pro rodiče a
žáky 7.-9.tříd, tak pro výchovné a kariérové poradce - v rámci MAP II
(12/2020). Střední školy a učiliště v době coronavirových omezení
organizují on-line dny otevřených dveří.

Poznámka

Den tvojí kariéry - prezentace středních škol
a zaměstnavatelů pro žáky 8. a 9. tříd a jejich
rodiče

OŠKS

realizace,
poč.účast.

splněno*

Přehlídka technických profesí - Řemeslo má
zlaté dno

VOŠ,SOŠ
a SOU

realizace,
poč.účast.

nezahájeno

KDK p.o.

počet
účastníků

splněno*

Semináře probíhaly dle možností, které byly dány omezeními
související s nemocí COVID-19

ZŠ E. Zátopka (fyzika), 17. listopadu
(přírodopis) a ZŠ Lubina (přírodopis) obnova odborných učeben - realizace

ZŠ p.o.

realizace
projektů

splněno

Realizace projektu proběhla dle plánu.

ZŠ E. Zátopka (cvičná kuchyň), 17. listopadu
(cizí jazyky a chemie) - obnova odborných
učeben - příprava žádostí o dotace, realizace
v případě schválení

ZŠ p.o.

realizace
projektů

zahájeno

Probíhá příprava realizace investice

OMM

realizace akce

zahájeno

Je dokončena projektová příprava, akce je realizačně zařazena do
rozpočtu R 2021.

OMM

realizace akce

zahájeno

Je dokončena projektová příprava, akce je realizačně zařazena do
rozpočtu R 2021.

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

A. 3.4. Infrastruktura
pro vzdělávání

Odpověd
nost
příprava
realizace

ZŠ Alšova - zahájení rekonstrukce školní
kuchyně a posílení elektrorozvodů - R
ZŠ E. Zátopka - rekonstrukce
elektroinstalace a šaten pro 1. a 2. třídu - PD
+R
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Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 nebyla tato
aktivita realizována.

A.3 Lidské zdroje

Priorita

Ekonomika a podnikání
Opatření dle
strategického plánu

A. 3.4. Infrastruktura
pro vzdělávání

Akční plán rozvoje města pro období 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění
Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

DDM Kletné - oprava chatek II. etapa

OMM

realizace akce

nezahájeno

MŠ Česká - rekonstrukce elektroinstalace - R

OMM

realizace akce

splněno

MŠ Záhumenní - zastřešení hlavního vstupu
do budovy

OMM

realizace akce

nezahájeno

MŠ Mniší - rekonstrukce kuchyně

OMM

realizace akce

zahájeno

Název aktivity/projektu

Poznámka: splněno* = splněno v rozsahu, který umožnily omezení související s nemocí COVID-19
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Poznámka

Na realizaci akce nebyly v rozpočtu R 2020 vyčleněny finanční
prostředky.

Nebylo realizováno z důvodu, že nebyla shoda na způsobu
zastřešení a alokované zdroje na projektovaný typ zastřešení byly
nedostatečné.
Je dokončena projektová příprava, realizace akce je součástí návrhu
2. části rozpočtu R 2021.

Doprava, infrastruktura a životní prostředí

Akční plán rozvoje města pro období 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění

B.1 Vnitřní doprava

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření dle
strategického plánu

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

Název aktivity/projektu

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

Poznámka

Stále nedošlo ke shodě s RWE na způsobu přeložení plynovodu. Bez
této dohody nelze rekonstrukci realizovat. Akce přechází do
rozpočtu R 2021.

Oprava mostku M1 - Mniší - realizace opravy

OMM

realizace akce

nezahájeno

Rekonstrukce mostu M1 - Lubina - pod
Japstavem - R

OMM

realizace akce

splněno

Rekonstrukce mostu M07 - Hřbitovní - PD

OMM

2020 - PD
2021 - R

zahájeno

Rekonstrukce mostu M6 Severní - R

OMM

realizace akce

splněno

Opravy povrchů místních komunikací dle
vyhodnocení potřeby opravy

OMM

realizace akce

splněno

Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská
a Pod Bílou horou - projednání studie v RM

ORM

usnesení RM

splněno

Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská
a Pod Bílou horou - úprava dopravního
značení - vytvoření parkovacích pruhů na ul.
PBh, Pionýrská

ORM

realizace akce

splněno

Bylo provedeno doplnění a změny vodorovného dopravního značení
ve prospěch parkovacího stání a výhyben na ulici Pionýrské.

zahájeno

Akce je připravována ve spolupráci s MSK. Byla dokončena
projektová příprava, v R 2021 má město schváleny finance na krytí
svého podílu na realizaci akce a jedná s krajem o zajištění jeho
podílu.

Řešení okružní křižovatky Obránců míru Školní - Francouzská - PD

ORM

zpracovaná
PD

5/18

Stavba s podporou MMR byla dokončena a předána do užívání.
Byla zpracována projektová dokumentace, realizace akce je
součástí návrhu 2. části rozpočtu R 2021.
Stavba financována z rozpočtu města byla dokončena a předána do
užívání.
V rámci finanční alokace k této položce byla provedena celoplošná
oprava komunikace na ul. Školní, oprava komunikace v MČ Lubina (u
č.p. 245 a 246), příjezd k Lašské vile; dále lokální výtluky a opravy
metodou "pachmatic".
Po projednání studie s veřejností v roce 2019 byly její výstupy
zapracovány Koncepce statické dopravy a zahrnuty do akčního
plánu PUMM (Parkování na ulici Školní, Ulice Pod Bílou horou VDZ doplnění parkovacích pruhů, Ulice Pionýrská VDZ - doplnění
parkovacích pruh a výhyben - R), schváleno ZM 25.6.2020
usnesením č. 207. Dílčí zadání vyplývající z dopravní studie na
parkování na ul. Školní bylo projednáno RM dne 12.5.2020
usnesením č. 1081.

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření dle
strategického plánu

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

Název aktivity/projektu

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

Řešení křižovatky Záhumenní - kpt. Jaroše PD

ORM

zpracovaná
PD

zahájeno

Ve spolupráci s MSK probíhá projektová příprava realizace akce. Je
zpracována studie řešení, na základě které bude zadáno zpracování
dalších stupňů dokumentace nutné k realizaci akce.

ul. K Očnímu - zvýšení bezpečnosti chodců a
cyklistů - projednání studie v RM, popř.
instalace zpomalovacích prahů a úprava
dopravního značení

OMM

realizace akce

zahájeno

Bylo rozhodnuto o způsobu zpomalení dopravy v této lokalitě. V
rámci úsporných opatření v souvislosti s Covid - 19 bylo vyškrtnuto z
R 2020.

ORM

schválená
koncepce

splněno

Koncepce byla společně s Plánem udržitelné městské mobility a
akčními plány obou dokumentů schválena ZM usnesením č.
207/25.6.2020.

OMM

realizace akce

zahájeno

Byl vypracován návrh řešení, v rozpočtu R 2020 nebyly na realizaci
akce vyčleněny finance.

ORM,
OVS

schválená
pravidla

zahájeno

OMM /
ORM

realizace
opatření

splněno

Koncepce statické dopravy - projednání
dokumentu v orgánech města
B.1 Vnitřní doprava

Zavedení zóny placeného parkování v
centru města (Albert, Štefánikova, MÚ) postupná instalace parkovacích automatů a
dopravního značení
Rozšíření systému rezidentního a
abonentního stání (ul. Kadláčkova, Lidická) revize pravidel
B. 1.2 Organizace
dopravy v klidu

Akční plán rozvoje města pro období 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění

Intenzifikace parkování/změna organizace
dopravy ve vybraných lokalitách - realizace
dílčích opatření

Poznámka

Zahájena příprava změn pravidel parkování a odstavování vozidel s
cílem zpoplatnit centrální parkoviště a místa pro taxislužbu a upravit
nařízení města k 1.7.2021.
V rámci těchto opatření bylo provedeno dopravní značení na ul. Pod
Bílou horou, Pionýrská, Družební, Štramberská (u křižovatky s ul.
Horní). Byla zpracovaná PD pro provedení úpravy parkování na ul.
Krátká.

Parkoviště Zd. Buriana - podání žádosti o
dotaci, realizace

ORM

2020-žádost
2021-R

nezahájeno

Žádost o dotaci z OPŽP nebyla podpořena, navrhovaný způsob
řešení není z programu podporován. Z rozpočtu města nebyly na
realizaci akce vyčleněny finance. Požadavek na finanční zajištění
realizace akce jsou součásti tzv. II. části rozpočtu R 2021.

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

ORM

příprava PD

zahájeno

Projektová dokumentace byla zpracována, požadavek na finanční
zajištění realizace akce jsou součásti tzv. II. části rozpočtu R 2021.
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B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava

B.1 Vnitřní doprava

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření dle
strategického plánu

Název aktivity/projektu

Akční plán rozvoje města pro období 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění
Odpověd
nost
příprava
realizace

Parkoviště ul. Školní - realizace opatření
Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a ORM
Pod Bílou horou - PD
Rozšíření parkovacích ploch u krytého
B. 1.2 Organizace
OMM /
bazénu - řešení majetkových vztahů s MSK,
dopravy v klidu
ORM
příprava PD
Parkovací stání Trappes - částečné řešení ORM
úprava parkování na ul. Družební - žádost o
dotaci, realizace
Plán udržitelné městské mobility ORM
projednání dokumentu v orgánech města,
průběžná realizace opatření
Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov OMM
jednání o majetkoprávních vztazích
Cyklistická stezka Kopřivnice - Závišice B. 2.1 Vytvořit kvalitní Rybí - NJ - podání žádosti o dotaci, realizace
ORM
podmínky a služby pro v případě schválení
cyklistickou dopravu a Úprava ul. Záhumenní - projednání
in-line
nízkonákladového opatření ke zvýšení
ORM
bezpečnosti cyklistů (Palárna - Horní), např.
úprava a doplnění značení
Podpora cyklodopravy - mobiliář, značení,
kampaň …
B. 2.2 Bezpečná a
komfortní pěší
doprava ve městě a
jeho částech včetně
vzájemného propojení

Chodník ul. Janáčkova - aktualizace PD +
pozemky
Chodník Vlčovice - III. etapa (propojení
Vlčovice - Mniší) - realizace po dokončení
odkanalizování MČ

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

zpracovaná
PD

zahájeno

Probíhá projektová příprava akce.

2020pozemky
2021-PD

zahájeno

S MSK byl dohodnut záměr převodu dotčených pozemků. V roce
2021 budou vypořádány majetkoprávní vztahy a následně může
dojít ke zpracování PD.

realizace

splněno

Realizace akce dokončena a předána do užívání.

schválený
plán

splněno

Dokument vč. akčního plánu byl schválen usnesením ZM č.
207/25.6.2020.

souhlasy
vlastníků

pozastaveno

2020-žádost
2021-R

zahájeno

schválený
návrh

nezahájeno

Poznámka

Přes opakované snahy se nepodařilo sjednat dohodu s vlastníky
dotčených pozemků.
Žádost o dotaci z IROP byla schválena. V R 2021 zatím nejsou
vyčleněny finance na spolufinancování realizace akce. Projekt je dle
podmínek RoPD nutno dokončit do 8/2021.
Zvažované řešení je nutno projednat s vlastníkem komunikace
II/482 - SSMSK. S ohledem na omezení související s nemoci COVID19 byla jednání odložena.

V rámci mobiliáře pro cyklisty byl pořízen cyklostojan ke
komunitnímu centru Vlčovjan, město se jako lokální koordinátor
splněno*
ORM realizace akce
zapojilo do celostátní cyklovýzvy Do práce na kole, a tradičního
podzimního Evropského týdne mobility.
PD je zpracována, nutno ji aktualizovat. Příprava akce byla
ORM /
2020 - akt. PD pozastaveno
OMM
přerušena do dořešení ul. Horečkova
Žádost o dotaci z IROP byla schválena. V R 2021 zatím nejsou
realizace
zahájeno
ORM
vyčleněny finance na spolufinancování realizace akce. Projekt je dle
podmínek RoPD nutno dokončit do 9/2021.
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B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření dle
strategického plánu

Název aktivity/projektu

Chodník Ul. Severní - úprava a doplnění
chodníkového tělesa a VO, vč. rekonstrukce
mostu a propojení na Francouzskou - PD,
rozhodnutí o realizaci chodníku v orgánech
města
Stavební úprava slepé části ulice Zd.Buriana
před MŠ Jeřabinka (parkování, chodník, VO) projednání způsobu řešení, PD
B. 2.2 Bezpečná a
Ul. Štefánikova - rekonstrukce a úprava
komfortní pěší
přechodů vs. celkové řešení prostoru
Ul.
Čs. armády – úprava chodníku a
doprava ve městě a
přechodu u KB - realizace v případě
jeho částech včetně
vzájemného propojení schválení dotace
Přechod pro chodce ul. Průmyslový park (u
firmy Erich Jaeger) - dokončení stavby
Bezbariérové město - II. trasa (ul. Kpt. Jaroše
- radnice) - PD, monitoring dotací
Opravy chodníků ve městě a v MČ dle
vyhodnocení potřeby opravy

B.2.3 Kvalitní veřejná
doprava

Stavební úpravy autobusových zastávek (ul.
Pod stadionem a Tatra vrát. č. 2) - PD
Úprava autobusové zastávky Kopřivnice,
kolonie směr centrum - PD, realizace
Skibus a cyklobus Beskydy (na Bílou) spoluúčast na provozních nákladech
Navýšení autobusových spojů na stávajících
linkách (náhrada MHD - Korej, Sever, Jih,
MČ) - projednání s MSK, zavedení

Akční plán rozvoje města pro období 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění
Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

Poznámka

Byla provedena celková rekonstrukce mostu, včetně chodníkového
tělesa. Dále byly realizovány výkupy pozemků pro výstavbu
chodníku dle PD. V rozpočtu R 2020 nebyly na realizaci akce
vyčleněny finance.

OMM

2020 - PD
202? - R

zahájeno

ORM

2021 - PD

nezahájeno

V rozpočtu R 2020 nebyly na projektovou přípravu vyčleněny
finance.

ORM

2019 - PD
2020 - R

nezahájeno

S ohledem na realizaci úsporných opatření v rozpočtu města
neproběhla diskuse o způsobu řešení dotčené lokality.

ORM

realizace

zahájeno

ORM

realizace akce

splněno

ORM

zpracovaná
PD

nezahájeno

OMM

realizace akce

splněno

ORM

zpracovaná
PD

nezahájeno

ORM

2020 - PD
2021 - R

nezahájeno

ORM

realizace

zahájeno

ORM

realizace

nezahájeno
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Žádost od dotaci ze SFDI byla schválena, akce je zařazena do R 2021.
Stavba s podporou IROP byla dokončena v jarních měsících roku
2020.
V rozpočtu R 2020 nebyly na projektovou přípravu vyčleněny
finance.
V rámci finanční alokace byla provedena celková rek. chodníku za
domy č.p. 874 - 876 na ulici Obránců míru, rekonstrukce schodiště
Pod Morávií a lokální opravy chodníků dle potřeby (Husova,
Dukelská,...)
V rozpočtu R 2020 nebyly na projektovou přípravu vyčleněny
finance.
V rozpočtu R 2020 nebyly na projektovou přípravu vyčleněny
finance.
Připravuje se smlouva a městy a obcemi na trase Nový Jičín - Bílá na
spolufin.provozu cyklobusu ČSAD Vsetín od jara 2021.
Aktuálně objednatel autobus.spojů na území města MSK spíše ruší
nevyuž.linky (z důvodu omezení školní výuky, home officy…). O
navyšování linek nelze jednat, rozsah dopravy byl krajem
vysoutěžen. Město by si muselo nové spoje plně hradit z vlastních
prostředků. ORM nemá informace o fatální situaci, kterou by bylo
nutno řešit vypsáním zakázky na nové spoje.

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření dle
strategického plánu

Název aktivity/projektu

Podpora individuální bytové výstavby projednání pravidel v orgánech města

B.3 Bydlení

B. 3.1 Rozvojová
území pro výstavbu
rodinných domů

B.4 Infrastruktura a ŽP

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

Poznámka

ORM

schválená
pravidla

zahájeno

Pravidla byla zpracována a prezentována na pracovním semináři
zastupitelstva. Z programu jednání ZM v prosinci 2020 byla stažena.

Ul. Západní - spolufinancování infrastruktury
(komunikace) - PD + realizace

ORM

2020 - PD
2021 - R

zahájeno

Ul. Horečkova - spolufinancování
infrastruktury (komunikace) - realizace

ORM

realizace

zahájeno

Dolní Roličky - zpracování územní studie

SUP

zpracovaná
ÚS

splněno

Příprava koncepce rozvoje bydlení

ORM

schválená
koncepce

splněno

OMM

realizace

zahájeno

ORM

postupná
realizace

nezahájeno

B. 3.2 Zkvalitňování a Masarykovo nám. 650 - energetická
údržba stávajícího
opatření, vnitřní instalace - realizace
bytového fondu
Revitalizace veřejného prostoru na sídlištích
- vytipování prostor pro přípravu dílčího
projektu - PD
Výstavba zpevněných stání pro kontejnery
(Lubina u mostu,...) - PD, realizace
B. 4.1 Odpadové
hospodářství města

Akční plán rozvoje města pro období 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění

Příprava návrhu zavedení způsobu
intenzivnějšího systému třídění odpadu
(např. DOOR to DOOR, PAYT) - realizace I.
etapy - žluté popelnice

Zahájena předprojektová příprava, na jaře 2021 proběhne jednání s
vlastníky komunikace Západní. Z důvodu celostátních opatření proti
Covidu není možné svolat společné konstruktivní jednání s 26
vlastníky.
Zahájení realizace projektu závisí na nalezení kompromisu mezi
požadavky správců sítí, Policií ČR a města. O nové projednání se
pokusí ORM počátkem roku 2021.
Územní studie byla zpracována, následně byla zveřejněn záměr
prodeje dotčených pozemků investorovi. V současné době probíhá
hodnocení nabídek zájemců o pozemky.
Koncepce rozvoje bydlení vč. akčního plánu byla schválena ZM
usnesením č. 208/25.06.2020.
Žádost o dotaci z IROP na realizaci akce byla schválena, probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpoklad ukončení
realizace projektu 5/2022.
Na projektovou přípravu komplexnějších řešení nebyly vyčleněny
finance.

Je zpracována studie řešení lokality, s ohledem na plánovanou
změnu svozu tříděného odpadu (systém Door-to-door), od které se
OMM /
realizace akce pozastaveno
OŽP
očekávám snížení množství tříděného odpadu u hromadných
kontejnerových stání, byly další přípravné kroky pozastaveny.

OŽP

schválený
návrh

9/18

Finance k zajištění svozu tříděného odpadu (papíru a plastu) byly
původně zahrnuty v R 2020, s ohledem na úpravy rozpočtu v
pozastaveno
souvislosti se snižováním rozpočtových příjmů kvůli Covid-19 byla
položka z R 2020 vypuštěna.

Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření dle
strategického plánu

B. 4.2 Zařízení pro
nakládání s odpady

Název aktivity/projektu

Úprava zpevněných ploch v areálu
kompostárny v Příboře - spolufinancování
město Příbor
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší realizace

B.4 Infrastruktura a ŽP

B. 4.4 Zlepšení kvality
Rekonstrukce kanalizace ul. Na Vápenkách vypouštěných
realizace
odpadních vod
Převedení jednotné kanalizace v MČ do
režimu dešťové - kontrola stávajícího stavu
Adaptační strategie města na změnu
klimatu - příprava a realizace dílčích
opatření, zapojení se do celostátní akce
"Sázíme budoucnost"
B. 4.5 Protipovodňová Opatření proti přívalovým dešťům - Lubina
opatření
Holota - dokončení PD, žádost o dotaci
Odvedení potoka od Husovy lípy do
Kopřivničky (využití dešť. vod pro letní
stadion) - PD, realizace
B. 4.6 Environmentální Propagace Fairtradového obchodu - Den
výchova a osvěta
Země a Místní férová snídaně

Akční plán rozvoje města pro období 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění
Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

OMM /
OŽP

realizace

zahájeno

ORM

realizace akce

zahájeno

OMM

realizace akce

OMM /
realizace akce
OŽP

splněno

Poznámka

Pro realizaci akce bylo nezbytné majetkoprávní vypořádání s
městem Příbor. Darovací smlouva schválena v orgánech města.
Realizace jako přecházející akce v 2021.
V průběhu roku 2020 byla zahájena výstavba kanalizačního řadu ve
Vlčovicích, na kterou bude v roce 2021 navázáno stavebními
pracemi v Mniší.
Jednotná kanalizace byla rekonstruována. Povrch komunikace, ve
které je uložena je značně poškozen a je připraven projekt její
kompletní rekonstrukce. V závěru roku 2020 byla podána žádost o
dotaci z MMR na realizaci opravy komunikace.

nezahájeno

Do jednotné kanalizace dosud vypouštějí odpadní vody některé
nemovitosti. Z toho důvodu nelze převedení jednotné kanalizace na
dešťovou zatím provést.
Realizace dílčích opatření měla být součástí akcí ke Dni Země 2020,
ten byl z důvodu korovinarových opatření pro rok 2020 zrušen.

OŽP

realizace akce

nezahájeno

ORM

zpracovaná
PD

zahájeno

Byla dokončena projektová příprava, do 1.3.2021 bude podána
žádost o dotaci na realizaci akce.

ORM

2020 - PD
2021 - R

zahájeno

Probíhá projektová příprava. Dle předběžných konzultací se zástupci
SFŽP není možno pro navrhované řešení získat dotaci ze stávající
výzvy OPŽP. ORM bude monitorovat možné dotační zdroje na
realizaci akce.

OŽP /
ORM

realizace akcí

splněno*

Plánovaná oslava Dne Země neproběhla v předpokládaném rozsahu
z důvodu omezení souvisejících s nemocí Covid-19, Férová snídaně
proběhla elektronicky formou fotosoutěže na FB Zdravého města.
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Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření dle
strategického plánu

Název aktivity/projektu

Plán zlepšování kvality ovzduší - příprava a
realizace dílčích opatření, realizace
senzorového měření ovzduší v případě
schválení dotace

B.5 Energetika města

B.4 Infrastruktura a ŽP

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

Kampaň na podporu udržitelné mobility příprava kampaně, realizace dílčích aktivit

Akční plán rozvoje města pro období 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění
Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

OŽP

realizace
dílčích
opatření

OŽP

Vyhodnocení

zahájeno

realizace akce

splněno

ORM /
realizace akce
OŠKS

splněno*

B. 4.6 Environmentální
výchova a osvěta

B. 5.1 Územní
energetika města

Poznámka

Monitoring kvality ovzduší by měl začít v 3/2021, pokud zhotovitel
projektu (Ekotoxa Brno) získá dotaci z TAČR. Akce by se měla
uskutečnit v Kopřivnici, Ostravě a Opavě.
Město podpořilo úspěšné žadatele o kotlíkovou dotaci ve 2. a 3.
výzvě, celkem podpořeno 12 žadatelů, celková dotace ve výši 60 tis.
Kč.
Město se zapojilo jako lokální koordinátor do celostátní výzvy Do
práce na kole a zároveň na podzim realizovalo tématické akce v
rámci Evropského týdne mobility. Část plánovaných aktivit nebylo
možno realizovat z důvodu omezení souvisejících s nemocí Covid19.

Kampaň na prevenci vzniku černých skládek
u kontejnerových stání - příprava a realizace
kampaně

OŽP

realizace akce

splněno

Informační kampaň „Stop brajglu“ proběhla v červnu r. 2020 s
cílovou skupinou občanů Kopřivnice. Cílem bylo informovat, jak
nakládat s objemným odpadem, aby nedocházelo k neoprávněnému
odkládání objemných odpadů ke kontejnerům. V rámci kampaně
byly využity billboardy s informacemi, kam lze odpady odložit, jaké
služby jsou občanům nabízeny, sankce či hrozby v případě
neoprávněného odložení odpadu (např. šíření štěnic a jiného
obtížného hmyzu atd.). Billboardy byly umístěny po dobu 3 dnů na
prostranství před KDK, travnaté ploše mezi autobusovým nádražím
a vilou Machů a u stanoviště kontejnerů na ulici Družební.

Územní en. koncepce - jednání s dotčenými
partnery o opatřeních v oblasti energetiky s
dopadem na území města a na ŽP

OMM

usnesení
orgánů

nezahájeno

S ohledem na průběh pandemie Covid 19 neproběhla v dané oblasti
jednání s partnery.

zahájeno

Bylo vytipováno území pro realizaci (část parkoviště před poštou) a
nabídnuto společnosti ČEZ pro umístění el. dobíjecí stanice.
Aktuálně je tento záměr posuzován v rámci organizační struktury
ČEZ.

Podpora vzniku čerpací stanice/dobíjecí
stanice na alternativní PHM

OMM

usnesení
RM/ZM
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Priorita

Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Opatření dle
strategického plánu

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

ORM

realizace akce

zahájeno

ORM

2020 - žádost
2021 - R

zahájeno

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

OMM

realizace akcí

zahájeno

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

OMM

realizace akce

nezahájeno

Byly provedeny dílčí opravy VO a rozšíření světelných bodů.
Byl zadán projekt na vyregulování otopného systému budovy.
Realizace by měla proběhnout v topné sezóně (leden- březen 2021).
S ohledem na vysoké finanční nároky nebylo realizováno žádné
systémové opatření na chlazení budovy.

Název aktivity/projektu

B.5 Energetika města

MŠ I. Šustaly - vyregulování otopné soustavy
-R
MŠ Lubina - en. opatření - žádost o dotaci,
realizace v případě schválení dotace

B. 5.2 Snižování
energetické
náročnosti majetku
města

Akční plán rozvoje města pro období 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění

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

OMM

schválený
návrh

nezahájeno

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

OMM

schválený
návrh

nezahájeno

OMM

realizace
2021

x

B. 5.3 Podpora
Zorganizování společného nákupu energií
energeticky
pro veřejnost - 2021
odpovědného chování

Poznámka: splněno* = splněno v rozsahu, který umožnily omezení související s nemocí COVID-19
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Poznámka

Byla zpracována projektová dokumentace k realizaci akce, která
proběhne v roce 2021.
Žádost o dotaci byla schválena, stavebně akce proběhne v roce
2021.
Plněno průběžně dle možností rozpočtu

Aktivita je plánovaná pro rok 2021.

Image města

Akční plán rozvoje města pro období 2020-2021 - vyhodnocení plnění

C.1 Fyzické prostředí města

Priorita

Image města
Opatření dle
strategického plánu

Název aktivity/projektu

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

Řešení bývalé skládky KBV za ČOV s cílem
ukončení vynětí území ze ZPF - monitoring
povrch.vod a aktualizace analýzy rizik

OŽP

realizace akce

zahájeno

Posanační monitoring skládky kalů realizace

OŽP

realizace akce

zahájeno

C. 1.1 Podpora rekreační
a krajinné funkce zeleně
C. 1.2 Zefektivnění
správy a údržby zeleně Regenerace parku Pionýrská a Sadová projednání návrhu v RM, realizace
ve městě

OŽP

realizace akce

Poznámka

Podle schválené varianty 1b) - odběr povrchových vod z Kopřivničky,
byl první odběr a hodnocení vzorků (celkem 4 ve 12 měsících)
proveden koncem 11/2020. Další se uskuteční v 2/2021, atd. Po
ukončení monitoringu v 8/2021 bude podle výsledků provedena
aktualizace analýzy rizik.
Podzimní odběr vzorků podzemních vod byl proveden koncem
11/2020. Po provedení jarního odběru v 5/2021 bude celý cyklus
vyhodnocen a doporučen další postup.

zahájeno

K 31.12.2020 dokončeno téměř vše dle návrhu, zeleň i mobiliář.
Zbývá dokončit:
a) rekonstrukce pítka - zpevněná plocha + renovace mísy pítka a
instalace vodovodních kohoutků (termín - jaro 2021)
b) dokončení výsadby trvalkového záhonu u pítka (termín - v
závislosti na dokončení opravy zpevněné plochy u pítka)
c) zbudování betonových patek a následná instalace písmen z trámů
(předjaří 2021, cca březen v závislosti na klimatických podmínkách)

Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně pokračování v dalších lokalitách - ošetření a
ořez, popř. kácení

OŽP

realizace akce

splněno

Pro dokončení mapování celého území města Kopřivnice dle
projektu schází ještě dvě lokality (hřbitov a okolí, zbytkové plochy
kolem ul. Příborská a Severní). Loňská etapa 2020 v Ptačí čtvrti a
okolí nevyžadovala zásadní ošetření ani kácení, pokáceny byly pouze
2 stromy, ostatní pěstební opatření budou provedena v rámci běžné
údržby.

C. 1.4 Regulace vzhledu
města

Manuál reklamy a veřejných prostranství příprava manuálu pro úpravy stávajících a
návrhy nových veř. prostranství

OA

usnesení

zahájeno

Manuál je zpracován, s jeho zněním byli seznámeni zastupitelé
města na pracovním semináři, připravuje se jeho propagace mezi
veřejností a podnikateli.

C. 1.5 Správa a užití
majetku města a
památek

Revitalizace hřbitova v Kopřivnici dokončení projektu

OMM /
OŽP

realizace

splněno

Akce byla dokončena a předána do užívání.
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Priorita

C. 2.1 Reprezentativní
centrální část města

C.3 Volný čas

Opatření dle
strategického plánu

C.2.Centrální zóna

Image města

C. 2.2 Veřejná
prostranství v centrální
části

Akční plán rozvoje města pro období 2020-2021 - vyhodnocení plnění
Název aktivity/projektu

Obnova centrální části města - realizace

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

ORM

realizace akce

zahájeno

12/2020 uzavřena smlouva s dodavatelem stavby - Geosan Group
a.s., doba plnění je 28 měs., cena díla 98,5 mil. Kč bez DPH.

zahájeno

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

splněno

Atletický klube Emila Zátopka dokončil projekt rekonstrukce
sportovních povrchů a areál byl předán do užívání.

Regenerace sadu E. Beneše (chodníky, zeleň,
ORM /
schválený
VO,…) - projednání návrhu studie řešení
návrh
OŽP
lokality
Letní stadion Kopřivnice - rekonstrukce OŠKS realizace akce
podpora projektu AKEZ

Poznámka

Letní stadion Kopřivnice - rekonstrukce
elektroinstalace - tribuna

OMM

realizace akce

zahájeno

Je dokončena projektová dokumentace rekonstrukce
elektroinstalace, šaten a sociálních zařízení objektu, které je možno
realizovat ve 3 etapách. Snahou města je získat dotaci na realizaci
akce. Žádost o dotaci bude připravena v roce 2021.

Letní stadion Kopřivnice - rekonstrukce
dešťové kanalizace - R

OMM

realizace akce

splněno

Akce byla dokončena a předána do užívání.
Byl připraven návrh zadání, na základě kterého bude vyhlášeno
výběrové řízení do dodavatele. Realizace akce je zahrnuta do R
2021.

Sportovní areál Lubina - multifunkční hřiště PD
C. 3.1 Modernizace a
rozvoj infrastruktury pro KD Mniší - zastřešení venkovní terasy
trávení volného času

KD Mniší - oprava a zateplení střechy - PD
Veřejné prostranství u KD Mniší - studie
řešení
KDK - realizace požárně-bezpečnostních
opatření
KDK - příprava rekonstrukce elektroinstalace
(PD)
KDK - rekonstrukce soc. zařízení a šaten - R

ORM

realizace akce

zahájeno

OMM

2020 - PD
2021 - R

nezahájeno

OMM

realizace akce

zahájeno

OA

schválená
studie

nezahájeno

OMM

realizace

zahájeno

OMM

zpracovaná
PD

nezahájeno

OMM

realizace

splněno
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V rozpočtu R 2020 nebyly na realizaci akce vyčleněny finance.
Je zpracovaná PD. Na realizaci nebyly v rozpočtu R 2020 vyčleněny
finance.
Dotčená lokalita byla zvažována pro zřízení zařízení staveniště po
dobu výstavby kanalizace, následně byla nalezena náhradní varianta
řešení. Je zpracován návrh venkovní terasy, na její realizaci nebyly
vyčleněny finance.
Postupně jsou realizována dílčí opatření
V rozpočtu R 2020 nebyly na realizaci akce vyčleněny finance.
Akce byla dokončena a předána do užívání.

C.3 Volný čas

Priorita

Image města
Opatření dle
strategického plánu

Akční plán rozvoje města pro období 2020-2021 - vyhodnocení plnění
Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

KDK - rekonstrukce střešních plášťů - PD

OMM

zpracovaná
PD

zahájeno

KC Vlčovice - oprava budovy (bývalá
Kopretina) - podpora činnosti z.s. Vlčovjané

OMM

realizace akce

splněno

ORM

realizace akce

splněno

Návrh hřiště a jeho dodavatel byl vybrán se zapojením obyvatel
sídliště Korej, hřiště bylo dokončeno a otevřeno v létě 2020.

SpSK

realizace akce

splněno

Obnova herních prvků byla provedena s přispěním z podpůrného
programu společnosti Inoggy Gas Storage.

ORM

2020 - PD
2021 - R

nezahájeno

OSV

realizace
aktivit

splněno*

Název aktivity/projektu

C. 3.1 Modernizace a
rozvoj infrastruktury pro Dětské hřiště na ul. Javorová - realizace
trávení volného času
projektu participatnivního rozpočtu

Dětské hřiště Sever - obnova hřiště ve
vnitrobloku
Vybudování parkurového hřiště u ZŠ
E.Zátopka - PD, realizace
Aktivní senior - soubor kulturních
C. 3.2 Atraktivní nabídka sportovních a vzdělávacích akcí pro seniory
využívání volného času

C.4 Cestovní ruch

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

C. 4.3 Muzejnictví v
Kopřivnici

Přehlídka volnočasových aktivit - realizace
realizace
OŠKS
aktivit
aktivity
Naplňování smlouvy o spolupráci obcí Lašské
brány Beskyd a spolupráce s Destinačním
KDK
realizace
aktivit
managementem turistické oblasti Beskydy- p.o./IC
Valašsko o.p.s.
Turistický portál a aplikace Lašské brány
KDK
aktualizovaná
data
p.o./IC
Beskyd

nezahájeno

splněno

splněno

Poznámka

Je dokončena projektová příprava. V rozpočtu R 2020 nebyly na
realizaci akce vyčleněny finance.
Po provedení drobných stavebních úprav byl objekt dán do výpůjčky
zapsanému spolku Vlčovjané, který v objektu organizuje akce pro
místní komunitu.

Na realizaci akce nebyly v rozpočtu města vyčleněny finance.
Aktivity programu byly omezeny v souvislostí s nemocí COVID-19,
proběhlo několik přednášek a kurzů (tvůrčího psaní, práce s PC a
mobilním telefonem)
Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 nebyla tato
aktivita realizována.
IC zajišťuje služby v souladu s uzavřenou smlouvou.
Pravidelně probíhají servisní a aktualizační práce na
https://www.lasska-brana.cz/
Byl dokončen nový výstavní pavilon vedle nového Muzea Tatry,
zrekonstruovaný vůz Slovenské strely bude v něm vystaven od roku
2021.

Rekonstrukce Slovenské strely

Tatra

realizace

zahájeno

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

MSK

realizace

zahájeno

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

Úprava veřejného prostranství v areálu
nového muzea - realizace I. etapy

ORM

realizace

splněno

Realizace I. etapy byla dokončena. V rámci II. etapy by měla být
dořešena parkovací plocha za objektem muzea.
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C.4 Cestovní ruch

Priorita

Image města
Opatření dle
strategického plánu

C. 4.3 Muzejnictví v
Kopřivnici

Akční plán rozvoje města pro období 2020-2021 - vyhodnocení plnění
Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

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

OŠKS /
starosta

schválená
koncepce

zahájeno

Vznik nové expozice na Fojtství - realizace
dílčího projektu v rámci mezinárodního
projektu DunabeCrafts Route - v případě
schválení dotace

OŠKS

realizace

nezahájeno

Název aktivity/projektu

Udržení atraktivity Technického muzea úprava předprostoru muzea po Slovenské
strele - PD

C.5 Marketing a propagace

Realizace schválených priorit
komunikačního plánu

OA

OŠKS

2020-studie
2021 - PD

realizace akce

zahájeno

Seznam priorit byl schválen usnesením RM 700/29.10.2020. Při
jejich realizaci došlo ke zpoždění z důvodu nemoci Covid-19. Město
připravilo návrh projektu Kvalitní úřad Kopřivnice, který se uchází o
dotaci z OPZ a je zaměřen na vybrané aktivity tohoto prioritního
seznamu. Výsledky dotačního řízení budou známy počátkem roku
2021. Zároveň byla realizována opatření - zveřejnění vybraných
mapových podkladů z GIS, zavedení aplikace Mobilní rozhlas,
webové stránky o investičních akcích města www.koprstavi.cz.

ORM

realizace akce

splněno

Pravidelný sociologický průzkum - realizace
2020

OŠKS

realizace

nezahájeno

splněno

Poznámka: splněno* = splněno v rozsahu, který umožnily omezení související s nemocí COVID-19
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Dotace na realizace projektu nebyla schválena.

zahájeno

Participativní rozpočet

KDK
aktualizovaná
data
p.o./IC

Zahájeny dílčí aktivity – příprava úprav expozice v technickém
muzeu po vymístění nákladních automobilů. Zahájeny aktivity
vztahující se k Šustalově vile a ke 100. výročí narození E. Zátopka.

Architektonické studio m2au zpracovalo studii řešení, která byla v
září představena veřejnosti. V roce 2021 bude tato studie
rozpracována do dalších stupňů projektové dokumentace nutné k
realizaci stavby.

C. 5.1 Městský marketing

Kopřivnický informační portál - internetové
C. 5.3 Kopřivnický
informační portál/systém aplikace o firmách, institucích, akcích apod.

Poznámka

V rámci II. ročníku PR bylo přijato 15 návrhů projektů, do veřejného
hlasování postoupilo 6 projektů. Předmětem vítězného projektu je
obnova sportovních překážek v skateparku za účelem jeho
znovuotevření.
Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 nebyla tato
aktivita realizována. Proběhne v roce 2021.
Průběžně aktualizovány stránky www.lasska-brana.cz a portál
www.lasska-brana.cz/infoportal/

Sociální zázemí

Akční plán rozvoje města pro období 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění

D. 1 Sociální a zdravotní služby

Priorita

Sociální zázemí
Opatření dle
strategického plánu

Domov pro seniory - převod nemovitostí
MSK za účelem výstavby DS, spolupráce s
MSK při projektové přípravě
Domov pro seniory - výstavba, zajištění
provozu služby
Byty zvláštního určení - Česká 320 postupná rekonstrukce zařízení (kuch. linky,
koupelny, …)
D. 1.1 Síť sociálních a Azylový dům - ul. Horní - rekonstrukce
zdravotních služeb ve elektroinstalace
městě a okolí
Komunitní plán sociálních služeb - realizace
aktivit

D. 1.2 Kopřivnice bez
bariér
D. 2 Bezpečnost a
prevence kriminality

Název aktivity/projektu

D. 2.1 Aktivity a
infrastruktura pro
zajištění bezpečnosti

Odpověd
nost
příprava
realizace

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

Poznámka

Usnesením ZM 164/30.1.2020 byla schválena smlouva o
bezúplatném převodu nemovitostí, na základě které město
převedlo na MSK nemovitosti potřebné k realizaci projektu.
Jde o projekt MSK, který zajistil PD a zároveň ve svém rozpočtu R
2021 vyčlenil 194 mil. Kč na zajištění jeho výstavby.

OMM /
OSV

usnesení ZM

splněno

MSK

realizace

zahájeno

OMM

realizace

zahájeno

K rekonstrukci kuchyní a koupelen v jednotlivých bytech dochází
postupně, v závislosti uvolnění bytu z důvodu změny nájemce.

OMM

realizace

splněno

Akce dokončena, předána do užívání

splněno*

S ohledem na situaci vyvolanou nemocí COVID-19 nebylo možno
některé plánované aktivity realizovat (např. ocenění osobností v
soc.oblasti). Naopak byly realizovány aktivity původně neplánované pomoc při zajišťování nákupu pro domácnosti v karanténě, ….

OSV

realizace akcí

Zajištění informovanosti o poskytovaných
soc. službách - prezentace soc. služeb
formou výstavy, SeniorPoint, ocenění
pracovníků v soc. službách…

OSV

realizace akcí

splněno*

V říjnu 2020, v rámci týdne sociálních služeb, proběhla ve vestibulu
radnice výstava poskytovatelů sociálních služeb. Cílem bylo přiblížit
veřejnosti, jak a které služby mohou využívat na území města. Byly
poskytnuty zejména kontaktní údaje, základní informace a
fotografie.

Prevence sociálního vyloučení
znevýhodněných osob - vzdělávací program
pro pečující

OSV

realizace akcí

splněno*

Z původně tří plánovaných kurzů pro pečující byl realizován pouze
jeden, ostatní byly zrušeny z důvodu omezení související s nemocí
COVID-19. Od 1.7.2020 zřídil OSV novou pozici Poradce pro pečující.

Vybavení jednotek SDH - zásahová technika
pro JPO II - realizace v případě schválení
dotace

OPE

realizace

splněno

OMM

realizace

zahájeno

Podpora projektu vybudování
Integrovaného výjezdního centra majetkoprávní vztahy
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Byl realizován nákup zásahové techniky pro JPO II v rozsahu
projektu podpořeného dotací z IROP poskytnutou prostřednictvím
MAS Lašsko.
Město poskytlo HZS MSK na základě smlouvy o výpůjčce potřebné
pozemky. HZS MSK vybudoval dočasné zařízení IZS a připravuje
výstavbu a provoz stálé stanice. Připravuje se směnná smlouva k
dořešení vlastnických vztahů.

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 2020 - 2021 - vyhodnocení plnění
Název aktivity/projektu

Indikátor
výsledku

Vyhodnocení

Zvyšování bezpečnosti v dopravě - instalace
radaru - Lubina - I/58, Kopřivnice - ul.
Obránců míru

OMM

realizace

splněno

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

OŠKS

realizace akcí

nezahájeno

OSV /
ORM

realizace akcí

splněno*

OSV

realizace akcí

nezahájeno

D. 2.2 Informovanost,
výchova k bezpečí
Realizace aktivit zdravotního plánu přednášky o 1. pomoci pro veřejnost i žáky
základních škol
D. 2.3 Snižování
výskytu sociálně
patologických jevů u
dětí a mládeže

Odpověd
nost
příprava
realizace

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

Prázdninový program pro mládež - Někdo
splněno
OŠKS realizace akcí
ven???
Program pro ZŠ na prevenci rizikového
OŠKS realizace akcí nezahájeno
chování - např. realizace projektu TOOP
D. 2.4 Řešení drogové Podpora terénního programu a
problematiky
poradenského místa pro osoby ohrožené
schválení
splněno
OSV
podpory
závislostí a jejich blízké (v rámci dotačního
programu OSV)
Týden rodiny - podpora a realizace dílčích
realizace akcí nezahájeno
OSV
aktivit
Rodinné vstupné - pokračování v úpravě
splněno
OŠKS usnesení RM
cenové politiky do sportovních a kulturních
D. 3.1 Rozvoj rodinné
zařízení města
politiky
Prorodinné aktivity - podpora a realizace
aktivit vytvářejících příznivé prorodinné
realizace akcí
splněno*
OSV
klima, spolupráce s NNO (např. Centrum pro
rodinu, …)
Poznámka: splněno* = splněno v rozsahu, který umožnily omezení související s nemocí COVID-19
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Poznámka

Byla vybudována kontrolní měřící místa, která jsou osazováno
radarem. Kromě Lubina a ul. Obránců míru bývá tento radar
umísťován ještě v měřícím místě na ul. Záhumenní.
Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19, které
zahrnovalo i uzavření škol a zavedení distanční výuky, nebyla tato
aktivita realizována.
Proběhly 2 přednášky pro veřejnost a demonstrace poskytnutí 1.
pomoci v rámci akce Sousedské odpoledne při příležitosti otevření
dětského hřiště na Koreji. Další plán. přednášky z důvodu omezení
souvisejících s nemocí COVID-19 neproběhly.
Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 nebyla tato
aktivita realizována.
Realizován 6. ročník aktivit pro náctileté v průběhu letních prázdnin celkem 10 akcí sportovně a kulturně zaměřených.
Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 nebyla tato
aktivita realizována.
Terénní program je zajišťován NNO Renarkon, poradenské místo je
zřízeno v přízemí budovy MÚ. Město podporuje poskytování těchto
sociálních služeb dotací.
Z důvodu omezení souvisejících s nemocí COVID-19 nebyla tato
aktivita realizována.
Nadále zůstává rodinné vstupné na koupaliště a krytý bazén.
Individuální dotací z rozpočtu města jsou podporovány aktivity
Centra pro rodinu, z.s., které pořádá různé přednášky, semináře,
poskytuje rodinné poradenství.

