Zápis V. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Dne:

10. září 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice

Přítomni:

dle prezenční listiny – Příloha č. 2
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Úvodní slovo
Předseda KSR ing. Petr Czekaj přivítal přítomné na pátém jednání Komise pro strategický rozvoj
a představil program jednání.
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Představení finální verze Strategického plánu města Kopřivnice
Mgr. Jana Hanušová, zástupce zpracovatele společnosti Berman Group s.r.o. představila finální
verzi aktualizovaného dokumentu “ Strategický plán rozvoje města Kopřivnice do roku 2022“.
Dokument byl zkompletován na základě předchozích jednání dílčích pracovních skupin.
Zpracovatel také představil návrh implementační struktury, kterou může město Kopřivnice
využít při realizaci strategického plánu.
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Schvalovací proces
Komise pro strategický rozvoj schválila finální verzi Strategického plánu města Kopřivnice a
doporučila předložit dokument Radě a Zastupitelstvu města Kopřivnice k projednání a
schválení.
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Prioritizace opatření
Členové Komise pro strategický rozvoj byli požádání, aby provedli prioritizaci jednotlivých
dílčích opatření. Vyplněný formulář (Příloha č. 1) je možno zasílat do 17. září 2014 na e-mail:
hanusova@bermnagroup.cz nebo lenka.simeckova@koprivnice.cz.
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Závěr
Pan Ing. Josef Jalůvka a předseda Komise ing. Petr Czekaj poděkovali všem přítomným členům
Komise za jejich aktivní přístup při tvorbě strategického dokumentu města a ukončili páté
jednání Komise pro strategický rozvoj.

Zapsala:

Mgr. Jana Hanušová

Dne:

10. září 2014
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Přílohy:
Příloha č. 1 Určování priorit - formulář
Příloha č. 2 Prezenční listina

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Příloha č. 1 – Určování priorit - formulář
Účelem je poskytnout vodítko při plánování konkrétních úkolů a také při následném rozhodování o
použití / hledání a časování zdrojů potřebných pro realizaci všech 49 opatření Strategického plánu
rozvoje města Kopřivnice.
Prosíme, ohodnoťte u každého opatření následující kritéria:

i.

vliv na dosažení záměru… do jaké míry přispěje realizace tohoto projektu/opatření k naplnění daného
strategického záměru/vize?,

ii.

proveditelnost… jak je jisté, že budou k dispozici finanční a lidské zdroje potřebné k realizaci tohoto
projektu?,

iii.

finanční náročnost… realizace bude vyžadovat finanční prostředky (ve srovnání s ostatními projekty)
značné - středně velké - nízké,

iv.

časová náročnost… jak dlouho bude trvat, než bude možné posoudit výsledek realizace tohoto projektu?

v.

kauzalita – propojitelnost s jinými cíli… přispěje nějak realizace projektu rovněž k realizaci ostatních
projektů strategického plánu?). Kritéria jsou nastavena tak, aby podporovala konsistenci a realizovatelnost
plánu včetně jeho základního zaměření na ekonomický rozvoj.
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Tabulka na určení priorit:

A. 1.1 Pobídkový systém pro
MSP
A. 1
A. 1.2 Plochy a objekty pro
služby a řemesla
A. 2.1 Další rozvoj
průmyslového parku
A. 2.2 Flexibilní logistika
A. 2
A. 2.3 Brownfields
A. 2.4 Partnerství veřejného
a soukromého sektoru
A. 3.1 Kvalita vzdělávání

A. 3

A. 3.2 Motivace
k technickému vzdělávání
A. 3.3 Další vzdělávání

A. 3.4 Infrastruktura pro
vzdělávání
B. 1.1 Odstraňování
dopravních závad a řešení
kritických míst na pozemních
B. 1
komunikacích
B. 1.2 Organizace dopravy v
klidu
B. 2.1 Vytvořit kvalitní
podmínky a služby pro
cyklistickou dopravu a in-line
provoz
B. 2.2 Bezpečná a komfortní
B. 2
pěší doprava ve městě a jeho
částech včetně vzájemného
propojení
B. 2.3 Kvalitní veřejná
doprava
B. 3.1 Rozvojová území pro
výstavbu rodinných domů
B. 3
B. 3.2 Zkvalitňování a údržba

Pořadí
v jednotlivých
oblastech

Celkové pořadí

Celkové
hodnocení

Kauzalita (0-3)

Časová
náročnost (1-3)

Finanční
náročnost (1-3)

Proveditelnost
(0-6)

Název opatření

Vliv na záměr
(1-3)

Priorita

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice – Ex-ante hodnocení
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Pořadí
v jednotlivých
oblastech

Celkové pořadí

Celkové
hodnocení

Kauzalita (0-3)

Časová
náročnost (1-3)

Finanční
náročnost (1-3)

Proveditelnost
(0-6)

Název opatření

Vliv na záměr
(1-3)

Priorita

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice – Ex-ante hodnocení

stávajícího bytového fondu
(bytové domy a mezisídlištní
prostory)
B. 4.1 Odpadového
hospodářství města
B. 4
B. 4.2 Zařízení pro nakládání
s odpady
B. 4.3 Zlepšení kvality
ovzduší
B. 4.4 Zlepšení kvality
vypouštěných odpadních
vod
B. 4
B. 4.5 Protipovodňová
opatření – zadržení vod
v krajině
B. 4.6 Environmentální
výchova a osvěta
B. 5.1 Územní energetika
města
B. 5.2 Snižování energetické
B. 5
náročnosti majetku města
B. 5.3 Podpora energeticky
odpovědného chování
C. 1.1 Podpora rekreační a
krajinné funkce zeleně
C. 1.2 Zefektivnění správy a
údržby zeleně ve městě
C. 1 C. 1.3 Využití městských lesů
C. 1.4 Regulace vzhledu
města
C. 1.5 Správa a využití
majetku města a památek
C. 2.1 Reprezentativní
centrální část města
C. 2.2 Veřejná prostranství
C. 2
v centrální části
C. 2.3 Veřejně-soukromé
partnerství v centrální zóně
C. 3.1 Modernizace a rozvoj
C. 3 infrastruktury pro trávení
volného času
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C. 3.2 Atraktivní nabídka
využívání volného času
C. 4.1 Destinační
management
C. 4.2 Kvalita služeb
C. 4
v cestovním ruchu
C. 4.3 Muzejnictví v
Kopřivnici
C. 5.1 Městský marketing
C. 5 C. 5.2 Symboly města
C. 5.3 Kopřivnický informační
portál / informační systém
D. 1.1 Síť sociálních a
zdravotních služeb ve městě
D.1 a okolí
D. 1.2 Kopřivnice bez bariér
D. 2.1 Aktivity a
infrastruktura pro zajištění
bezpečnosti
D. 2.2 Informovanost,
výchova k bezpečí
D.2
D. 2.3 Snižování výskytu
sociálně patologických jevů u
dětí a mládeže
D. 2.4 Řešení drogové
problematiky
D. 3.1 Rozvoj rodinné
D.3
politiky

Pořadí
v jednotlivých
oblastech

Celkové pořadí

Celkové
hodnocení

Kauzalita (0-3)

Časová
náročnost (1-3)

Finanční
náročnost (1-3)

Proveditelnost
(0-6)

Název opatření

Vliv na záměr
(1-3)

Priorita

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice – Ex-ante hodnocení

