Statut Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Rady města Kopřivnice
Rada města Kopřivnice (dále jen „rada města“) v souladu se svou působností a pravomocí
podle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
zřídila Komisi Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 (dále jen „komise“).
Čl. 1
(1) Podle čl. 2 odst.2 Jednacího řádu komisí Rady města Kopřivnice vymezuje rada města
komisi tyto úkoly (dále jen „působnost“).
(2) V oblasti zlepšování místní kapacity Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
(PZM a MA21) a vnějších vztahů do působnosti komise přísluší:
a) podporování
aktivit místních organizací (neziskových, veřejných i
soukromých), zvláště těch, které spolupracují v rámci PZM a MA21 a podílí se
na tvorbě a naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života Kopřivnice,
b) vydávání doporučení při rozdělování finančních prostředků v rámci dotačního
systému města – v souladu s obsahem Plánu zdraví a kvality života
Kopřivnice,
c) iniciace a sledování zjišťování názorů a zapojování veřejnosti do přípravy
dílčích investičních i koncepčních záměrů rozvoje města Kopřivnice (dále i jen
„město“) zajišťovaných jednotlivými odbory Městského úřadu Kopřivnice
(dále jen „městský úřad“),
d) podpora externí spolupráce a sdílení výsledků v rámci realizace PZM a MA21
s jinými subjekty a městy v ČR i zahraničí.
(3) V oblasti strategického rozvoje města sledujícího zdraví, udržitelný rozvoj a
kvalitu života do působnosti komise přísluší:
a) vytváření a svolávání otevřených pracovních skupin v rámci přípravy a
realizace komunitního Plánu zdraví a kvality života Kopřivnice,
b) projednávání návrhů a podnětů na aktivity v rámci PZM a MA21 vzešlých
z pracovních skupin v jednotlivých oblastech PZM a MA21,
c) komunikace a spolupráce s odbory městského úřadu a ostatními komisemi a
výbory v působnosti města v rámci strategického plánování a operativní
realizace aktivit - předávání podnětů vzniklých v procesu tvorby a aktualizace
Plánu zdraví a kvality života Kopřivnice, pokud se týkají oblastí v kompetenci
příslušného odboru městského úřadu, komise nebo výboru, žádat informace o
způsobu řešení těchto podnětů,

(4) V oblasti komunikace s vedením a volenými zástupci města - k podmínkám pro
PZM a MA21 a pro vnější vztahy do působnosti komise přísluší:
a) posuzování a vyjadřování se k návrhům rozpočtu města týkajícím se PZM a
MA21,
b) příprava návrhu, případně důležitých inovací dokumentace PZM a MA21
(Deklarace Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, Plán Zdraví a kvality
života aj.),
c) vydávání stanovisek a doporučení pro radu města a Zastupitelstvo města
Kopřivnice k procesům zapojení veřenosti do rozhodování a k vlivům záměrů
a činností na udržitelný rozvoj města,
d) předkládání jiných návrhů, podnětů a připomínek orgánům města k zařazení na
pořad jednání připravovaného zasedání,
e) vznášení dotazů, připomínek a podnětů ve věcech týkajících se působnosti
komise na radu města a její jednotlivé členy,
f) na vyžádání účast na jednání orgánů města prostřednictvím svého člena.
(5) Do působnosti komise dále přísluší:
a) právo požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, jakož
i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo, nebo zřídilo,
informace ve věcech týkajících se působnosti komise. Informace musí být
poskytnuta do 30ti dnů.
b) podávání návrhů na jmenování a odvolávání svých členů.
Čl. 2
(1) Komise podává radě města návrhy na udělování či odnímání čestných občanství města
a cen města v rámci své působnosti.
(2) Komise předkládá návrhy, podněty a připomínky orgánům města a na vyžádání se
účastní prostřednictvím svého člena jednání těchto orgánů.
(3) Komise plní další úkoly na základě zvláštního usnesení rady města.
(4) Tento Statut komise byl schválen na 3. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne
18. prosince 2018, usnesením č. 145, což se osvědčuje touto doložkou.
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