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Úvodní informace
Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice je jeden z podkladových materiálů pro tvorbu akčního plánu a rozpočtu města na nadcházející
období. Plán je sestavován veřejností prostřednictvím formulace příležitostí / problémů (sloupec Problém / příležitost). K těmto definovaným
problémům následně město (dle možností) přijímá konkrétní opatření a možná řešení (sloupec co se dělá). Plán nepopisuje veškeré aktivity města
daného období, ty jsou obsaženy např. v dvouletém Akčním plánu města Kopřivnice. Plán se snaží reagovat na konkrétní potřeby obyvatel
definovaných na jednáních jako je Fórum Zdravého města Kopřivnice.
Protože potřeb obyvatel je nepřeberné množství a prostředky na jejich řešení jsou omezené, probíhá aktualizace plánu zdraví každý rok na akci "S
Vámi o všem? OVŠEM!" formou hledání tzv. 10 P příležitostí / (problémů města Kopřivnice) tzv. očima lidí. Těchto 10 P a další veřejností vybrané
návrhy na tomto jednání představují výstup, který postupuje do celoměstské ankety.
Anketou ověřených 10 P je poté předmětem jednání rady a zastupitelstva města. Relevantní návrhy jsou následně zapracovány do Akčního plánu
a rozpočtu města na nadcházející období.

Aktualizace plánu: probíhá ve spolupráci se zodpovědnými subjekty
-

vypuštění úspěšně zrealizovaných akcí / přehodnocených akcí
vypuštění akcí zařazených do dalších koncepcí (akční plán, rozpočet města / rozpočtový výhled města …)
doplnění nových 10P z aktuálně proběhlého Fóra + další ověřené problémy / příležitosti

Výše zmíněným postupem dojde k vytvoření plánu pro následující období (platný do dalšího Fóra Zdravého města Kopřivnice).

Struktura plánu: Kódy oblastí a podoblastí, viz další strana
Názvy oblastí nastaveny dle metodiky. Názvy podoblastí nastaveny komisí Rady města Kopřivnice - komisí Projektu Zdravé město a MA21.
Sloupec Problém / příležitost: formulují sami lidé, příležitosti pro zlepšení, či problémy města z pohledu obyvatel. Výstupy každoročního Fóra.
Návrh červeným písmem = návrh z posledního fóra, tedy z roku 2011.
Sloupec Co se dělá: informace co se dělá pro odstranění problému / naplnění příležitosti z roku 2011
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Struktura plánu: Kódy oblastí a podoblastí
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C1

C1

C1

C1

Náměty z této oblasti viz následující tabulka NEOVĚŘENÉ
NÁMĚTY Z FÓRA 2011 A JEJICH ŘEŠENÍ
Z této oblasti nepostoupil v r. 2011 žádný návrh mezi TOP 16 do
ověřovací celoměstské ankety.
Výsadba aleje Jeřábů
2011 Duryňských na ul. Obránců míru,
podzim 2010
Podání žádosti o dotaci z OPŽP
Vysazování pásů
2011 na realizaci „Revitalizace zeleně
ochranné zeleně proti
na sídlišti Korej“ červenec 2011
prašnosti
Komplexní regenerace zeleně na
sídlišti JIH (součást - zeleň v
2011
bývalé zahradě MŠ na ul.
Máchově) podzim 2011
Výběr firmy na realizaci projektu
„Revitalizace zeleně na sídlišti
2010
Korej“ financovaného z OP ŽP,
Regenerace zeleně na
dle rozhodnutí o dotaci
sídlišti Korej
Realizace projektu „Revitalizace
2010 zeleně na sídlišti Korej“
financovaného z OP ŽP, viz výše

Vyhodnocení

C1

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení
problému / naplnění příležitosti

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

B

Rok navržení

Kód
A

Problém / příležitost
(formulováno
veřejností)

Odpovědnost
za aktualizaci
údajů/realizaci
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v

OŽP

výsadba

splněno

OŽP

realizace

v realizaci

Žádost o dotaci podána
7/2011, schválena 4/2012

ORM

realizace

v realizaci

Realizace IPRM - Veřejná
prostranství, projekt 2 bude
probíhat 6/2012 - 6/2013

OŽP

realizace

v realizaci

Výběrové řízení na
dodavatele bude probíhat v
průběhu roku 2012

OŽP

realizace

v realizaci

Realizace projektu proběhne
v roce 2013
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Komentář k vyhodnocení

Vysazeno
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C1

C2

C3

C3
C4
C5

Z důvodů nevyjasněného zadání
Regenerace zeleně na
2010 a z finančních důvodů přesunuto
náměstí TGM
na další období let 2011 a dále
Náměty z této oblasti viz následující tabulka NEOVĚŘENÉ
NÁMĚTY Z FÓRA 2011 A JEJICH ŘEŠENÍ
Nabídka kompostérů (pro domácí
a komunitní kompostování)
pořízených z dotace k odběru,
Častější svoz
2012
bioodpadu a tříděného 2010
Rozšiřování kapacity rozmístění
odpadu
kontejnerů na tříděný odpad
Kopřivnice + místní části pořízeny z dotace, 2011
Z této oblasti nepostoupil v r. 2011 žádný návrh mezi TOP 16 do
ověřovací celoměstské ankety.

Rekonstrukce ZŠ
Emila Zátopka
D1
(zateplení, střecha,
okna)

Projednání návrhu: zařadit do
Akčního plánu města Kopřivnice
2011
pro období 2012/2013, v případě
schválení, zařazení do rozpočtu

Revitalizace budov
D1 základních a
mateřských škol

ZŠ Dr. Milady Horákové - 2009
podání žádosti o dotaci na
2009
energetická opatření, opakování
žádosti 2010, 2011

OŽP

regenerace
/ vyjasnění
záměru

OŽP

předání
kompostérů

v realizaci

Probíhá anketa o zjištění
zájmu na výpůjčku
kompostéru, současně
probíhá infokampaň

OŽP

instalace
min. 10 ks

splněno

Instalováno celkem 17 ks
nových kontejnerů

OŠK

projednání
návrhu/
stanovení
rozsahu

v realizaci

ORM

zahájení
realizace

splněno

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
.

zastaveno

Bude uplatňováno v
následujících letech - po
dokončení stavebních prací
souvisejících s rekonstrukcí
ulice Štefánikovy a
Štramberské

V roce 2011 vyřešeny
majetkoprávní vztahy k
objektu a pozemkům - zákl.
předpoklad pro žádost o
dotaci. Po dohodě s
ředitelem ZŠ byla prioritně
připravena PD na obnovu
hřiště a v lednu 2012 podána
žádost o dotaci na realizaci.
Výsledek – 8/2012
V březnu 2012 podána
opakovaná žádost o dotaci
na realizaci energetických
opatření ZŠ Dr. Horákové
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ZŠ Alšova - modernizace hřiště
ZŠ, 2012 (dotace)

D1

Řešení závadnosti
školních hřišť

ORM

realizace

v realizaci

ORM

realizace

splněno

realizace

splněno

realizace

splněno

2009
ZŠ Dr. Milady Horákové modernizace hřiště ZŠ, 2011 (z
dotace)
MŠ Jeřabinka - rekonstrukce
zahrady MŠ, 2011 (z dotace)
MŠ Lubina - rekonstrukce
zahrady MŠ, 2011(z dotace)

D1
D1
D1

MŠ
Kopřivnice
MŠ
Kopřivnice

Akce je součástí projektu
IPRM - Veřejná prostranství,
projekt II., který bude
realizován 2012/2013. Školní
hřiště bude upraveno v roce
2012. Projekt je realizován za
přispění z Integrovaného
operačního programu
Akce realizována v roce 2011
za 6,8 mil. Kč s podporou z
ROP Moravskoslezsko
Zahrada zrekonstruována a
předána k užívání.
Zahrada zrekonstruována a
předána k užívání

D2
D3

Z těchto oblastí nepostoupil v r. 2011 žádný návrh mezi TOP 16
do ověřovací celoměstské ankety

D4

E1

Realizace 1. etapy, stravovna,
předpoklad ukončení září 2011

OSV

realizace

splněno

Řešení financování 2. etapy,
ubytovací část domova, v
souvislosti s připravovanou dotací

OSV

přijetí
rozhodnutí

v realizaci

Dostavba domova pro 2009
seniory
2011
E1
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Realizace akce financované
z rozpočtu města probíhala v
létech 2010-2011. Celkové
náklady byly 37,6 mil. Kč.
Podzim 2011 stravovna
otevřena a zprovozněna
Na ORM probíhají jednání o
možných způsobech zajištění
financování akce. OSV
poskytne součinnost při
tvorbě projektu z odborného sociálního hlediska a v
případě realizace zajistí
provozní záležitosti
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v

Sociální rehabilitace E2 dílna pro dlouhodobě
nezaměstnané

V rámci rozšíření Azylového
domu (výstavba denního centra
2010 2012) - možnost realizace dílny
pro dlouhodobě nezaměstnané v
rámci soc. služby denního centra

OSV

rozhodnutí /
realizace

F1

Modernizace zimního stadionu,
opakování žádosti o dotaci
2/2012

ORM

přijetí
dotace /
přijetí
rozhodnutí

v realizaci

F1

Realizace nového dětského hřiště
ve Vlčovicích (dotace ČEZ)

ORM

realizace

splněno

Realizace projektu regenerace
sídlišti JIH (vznik florbalového
hřiště, rekonstrukce a otevření
školního hřiště veřejnosti) 2012

ORM

realizace

v realizaci

v realizaci

Stavební část akce v
realizaci, zodpovídá ORM.
Projekt podpořen z ROP
Moravskoslezsko, plánované
dokončení stavby 2012.
Případné zřízení dílny bude
zajišťovat provozovatel nebo
jeho partner

E3
E4
Z těchto oblastí nepostoupil v r. 2011 žádný návrh mezi TOP 16
E5
do ověřovací celoměstské ankety
E6
E7
E8

Náměty z této oblasti viz následující tabulka NEOVĚŘENÉ
NÁMĚTY Z FÓRA 2011 A JEJICH ŘEŠENÍ

Postupná
rekonstrukce
městských sportovišť

F1

2010
2011
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V lednu 2012 byla podána
žádost o dotaci na realizaci I.
etapy modernizace zimního
stadionu. Výsledek dotačního
řízení bude znám 8/2012
Akce byla realizována v roce
2011 za 0,9 mil. Kč s
podporou Nadace ČEZ
Akce je součástí projektu
IPRM - Veřejná prostranství,
projekt II, realizace 2012 /
2013. Školní hřiště bude
upraveno v roce 2012 a
víceúčelové hřiště v roce
2013. Projekt je realizován za
přispění z Integrovaného
operačního programu

v

Město Kopřivnice

F1

Podání žádosti na rekonstrukci
zázemí sportovního areálu
v Lubině (šatny,…), v r. 2010,
žádost neúspěšná

ORM

přijetí
rozhodnutí

v realizaci

F1

Modernizace školního hřiště při
ZŠ Milady Horákové, následné
otevření veřejnosti

ORM

realizace

splněno

OŠK

vyhlášení
dot.
programů
v r. 2012

projednáno

Dovybavení klubovny
F1 místní pionýrské
skupiny

V současné době město finančně
nepodporuje vybavování
volnočasových zařízení
2011
nezřizovaných městem.
Alternativa – dotační systém
města – dotace na provoz a akce

Podpora levných
táborů a dalších
F1
prázdninových aktivit
pro mládež

Každoroční příspěvek Klubu
2011 kamarád, p. o. zajišťující tuto
činnost pro občany města

Modernizace
F1 vzdělávacího zařízení
na Kletné

Projednání návrhu: zařadit do
Akčního plánu města Kopřivnice
2010
pro období 2012/2013, v případě
schválení, zařazení do rozpočtu

OŠK

schválení
příspěvku
v r. 2012

v realizaci

OŠK/ORM

projednání
návrhu/
stanovení
rozsahu

v realizaci

F2
Z těchto oblastí nepostoupil v r. 2011 žádný návrh mezi TOP 16
F3
do ověřovací celoměstské ankety
F4
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V lednu 2012 byla podána
žádost o dotaci. Výsledek
dotačního řízení bude znám
8/2012
Akce byla realizována v roce
2011 za 6,8 mil. Kč
s podporou z ROP
Moravskoslezsko

Mimo systém finanční
podpory města

Nový účel v dotačním
programu města: Podpora
organizování volnočasových
aktivit vykazující
nízké náklady pro děti a
mládež v Kopřivnici v době
letních prázdnin. Podmínkou
poskytnutí dotace je zapojení
neorganizovaných dětí a
mládeže
V roce 2010 výměna oken a
otopné soustavy – plynový
kotel a rozvody ústředního
vytápění
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G1 Pokračování v
G1

rekonstrukci ulice
Štramberské

Řešení parkování na
G2
sídlišti Sever

Realizace dotovaného projektu
2009
na I. etapu rekonstrukce - 2012
2010
2011
Rozhodnutí o dalších krocích
Projednání návrhu: zařadit do
Akčního plánu města Kopřivnice
2011
pro období 2012/2013, v případě
schválení, zařazení do rozpočtu

Zjednosměrnění
G3 vybraných ulic na

Sídlišti Sever

Zřízení ekologické
G4 městské hromadné
dopravy

2011

Předložení návrhu k posouzení
pracovnímu týmu (doprava)

Provedeno posouzení v prac.
týmu (doprava). V současné době
není v plánu zřízení (hromadná
doprava ve městě zajišťována v
rámci příměstské dopravy.
2011
Provozovatel Veolia transport
Morava a.s. ročně obnovuje cca
50 autobusů se snahou zvyšovat
podíl vozidel s alternativním
pohonem a bezbariérových

ORM

realizace

v realizaci

ORM

realizace

v realizaci

ORM

projednání /
zařazení

v realizaci

ORM

ORM

Aktivita je zařazena do
akčního plánu 2012-2013

posouzení

Aktivita byla posouzena ORM
společně se správcem
komunikací. V r. 2011
projednáno zjedosměrněna ulice Česká.
Za stávajícího stavu nelze
zjednosměrnit žádnou další
komunikaci na sídlišti Sever

posouzení

Město není provozovatelem
městské hromadné dopravy
(viz původní komentář).
Dopravce (společnost Veolia)
projednáno
vybrán Moravskoslezským
krajem - město nemůže
ovlivnit nákup vozového
parku společnosti Veolia

G5
Z této oblasti nepostoupil v r. 2011 žádný návrh mezi TOP 16 do
G6
ověřovací celoměstské ankety.
H
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Projekt bude realizován v
roce 2012 za přispění dotace
z ROP Moravskoslezsko
Aktivita je zařazena do
akčního plánu 2012-2013
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v

I1

Podpora a rozvoj
vícestupňového
bydlení (azylový dům,
ubytovna, sociální a
startovací bydlení,
dům s pečovatelskou
službou, …)

Tvorba koncepčního dokumentu 2011 Analýza potřeb a výhled rozvoje
bydlení

OSV

schválení
dokumentu

v realizaci

Vícestupňové bydlení v
minulosti nastaveno, dále
rozvíjeno (přístavba azyl.
domu, rekonstrukce a opravy
ubytovny, revitalizace byt.
domů - např. 400
revitalizovaných bytů v rámci
IPRM Kopřivnice Jih,
revitalizace BD č.p. 891 na
ulici Obránců míru a pod).
Dokument schválený ZM v r.
2008 - "Principy hospodaření
s bytovým fondem",
plánovaná aktualizace ve
spolupráci s OSV v r. 2012 ,
zároveň plánujeme
vyhodnocení pravidel pro
pronajímání bytů v majetku
města Kopřivnice

Dle výstupů z analýzy - přijetí
rozhodnutí o vzniku tréninkových
bytů v souvislosti s rekonstrukcí
azylového domu. Systém
2010
vícestupňovitého bydlení (a.
noclehárna, b. azylový dům, c.
dle možnosti zařazení do
městské ubytovny, d.trénink byty)

OSV

přijetí
rozhodnutí

v realizaci

Viz komentář u I.2.1.1

v realizaci

Dokument schválený 2008 "Principy hospodaření s
bytovým fondem", plán -2012
aktualizace a vyhodnocení
pravidel pro pronajímání bytů
v majetku města

Podpora bydlení pro
Tvorba koncepčního dokumentu mladé - zachování a
2010 Analýza potřeb a výhled rozvoje
revitalizace stávajícího
bydlení
byt. fondu města

OMM

schválení
dokumentu
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I2

Statické posouzení betonového
Revitalizace sadu
skeletu garáží - pro možnost
Edvarda Beneše
vzniku dětského hřiště, statické
(prostranství a
posouzení dílen nad Šustalovou
2010
budovy) pro
vilou - pro možné budoucí využití
volnočasové aktivity
2011
včetně dětského hřiště
Podání žádosti o dotaci - Nadace
Proměny 2011

I3

Budování
Lokalita Dolní Roličky - po
infrastruktury
dokončení kanalizace, možné
(inženýrských sítí) pro 2010 rozparcelování pro nabídnutí k
vznik rodinných domů
odprodeji (možnost vzniku 34
rodinných domů, 5,5 ha)
v místních částech

I4

Z této oblasti nepostoupil v r. 2011 žádný návrh mezi TOP 16 do
ověřovací celoměstské ankety

ORM

rozhodnutí
o dalších
krocích

splněno

ORM

vyrozumění

splněno

ORM

nabídka
veřejnosti

v realizaci

Je zpracována studie využití
území, s ohledem na finanční
náročnost projektu a
neexistenci dotačního zdroje
není v projektu zatím
pokračováno
Žádost o dotaci byla podána,
nepodpořena
Realizace přivedení
kanalizačního řadu k hranici
pozemku (v rámci projektu
odkanalizování Lubiny A1.1c) pro odkanalizování
dané lokality

NEOVĚŘENÉ NÁMĚTY Z FÓRA 2011 A JEJICH ŘEŠENÍ

Zřízení front-office na
úřadě (centrální
A1 pracoviště MÚ, kde
občan vyřídí všechny
běžné záležitosti)

Získání dotace (v rámci
2011 rekonstrukce vestibulu MÚ),
1.7.2012 zprovoznění

ORM

Příprava motivačního článku Zlepšení informačních
informace pořadatelům akcí o
toků (motivace
možnosti zveřejňování informací v
organizací ke
A2
2011 Kalendáři akcí. Současné
zveřejňování informací
zveřejňování informací - dobrá
o jejich plánovaných
úroveň, problém - nejsou
aktivitách)
organizacemi plně využívány

OVV

realizace

vydání článku
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Projekt bude realizován v
roce 2012 za přispění
v realizaci
dotace z ROP
Moravskoslezsko

splněno

Opětovné vyzvání
organizátorů ke zveřejňování
informací o svých akcích
prostřednictví KTK, KN,
internetových stránek města,
zpráv z města i městského
stolního kalendáře

Město Kopřivnice

v

C4

Omezení hlukové
zátěže ve městě

Vybavení zahrady
D1 nové mateřské školy
při ZŠ 17. listopadu

Zřízení sportovního
E1
zázemí pro seniory

2011

2011

2011

Zřízení terapeutické
E8 skupiny pro osoby

vyléčené ze závislostí

2011

Předání podnětu příslušnému
odboru. Odpověď: zpracována
hluková mapa města v rámci
generelu dopravy (hluk v mezích
limitních hodnot, kromě lokality křižovatka ul. Husovy a ul.
Záhumenní - vyřešeno),v r. 2010 žádná stížnost na hluk
Projednání návrhu: zařadit do
Akčního plánu města Kopřivnice
pro období 2012/2013, v případě
schválení, zařazení do rozpočtu,
realizace 2 oddělení MŠ - od
9/2011 provoz
Projednáno na sport. komisi záměr není stavět nové, ale využít
stávající sportoviště (po průzkumu
zájmu mohou být seniorům
vyčleněny hodiny)
Ověření potřebnosti v pracovních
skupinách procesu II.
Střednědobého komunitního
plánování rozvoje soc.služeb v
Kopřivnici

OŽP

předání
podnětu OŽP

ORM

projednání
návrhu /
navržení
postupu

OŠK

projednání na
sport. Komisi

Aktivita je součástí
v realizaci dotazníkového šetření
odboru sociálních věcí

OSV

předání do
procesu KPSS

v realizaci Předáno do procesu KPSS

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
.

splněno

V roce 2011 - žádná stížnost
na hluk

Akce zařazena do rozpočtu
v realizaci města pro rok 2012. 0708/2012 realizace

