Vyhodnocení plánu zlepšování
pro rok 2016
I. Zkvalitnění kategorií A, B
1.

Obhájení kategorie B / dle celonárodních standardů kategorií MA21 stanovenými
Pracovní skupinou pro MA21 při RVUR
- kontrola na místě 5. - 16. 10. 2016, obhajoba 1.12.2016

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – obhajoba kategorie B

Termín plnění – 1.12.2016
Odpovědnost – koordinátor PZM

Plnění – databáze kritérií MA21 v termínu doplněna, dále proběhla kontrola v místě dne
18.10.2016 v sálu KD Kopřivnice a následně byl v Praze dne 1.12.2016 slavnostně předán
Kopřivnici titul „Systémové město“, tedy obhájení kategorie B.
2.

Zahájení přípravy k obhajobě kategorie A / revize připravenosti

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – aktualizace 10 oblastí UR

Termín plnění –2016
Odpovědnost – TUR

Plnění – Členové Týmu pro udržitelný rozvoj mají úkol zaktualizovat audity zpracované
audity UR dle aktuálního stavu jednotlivých oblastí do května 2017.
3.

Pokračování ve spolupráci při rozpracování aktualizace strategického plánu
města / ve vztahu k tématu UR

Metody kvality
Indikátor – sledování indikátorů

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – ORM/správce
proc.modelu

Plnění – Zrušením pozice správce procesního modelu nebyla aktivita plně rozvinuta.
V elektronickém nástroji ATTIS je nástroji vizuálního managementu rozpracován Strategický
plán rozvoje města a byly zde zapracovány také akční plány jeho realizace.
4.

Naplňování závazků energetické politiky v souladu s Pravidly systému
energetického managementu Kopřivnice / vykonávaného v souladu s ISO
50001

Vazba na strategický plán – B.5.2
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – energetik města

Plnění – Realizace dílčích závazků je v různé fázi rozpracovanosti. Dlouhodobě se daří
realizovat projekty na snižování energetické a finanční náročnosti provozu majetku města.
V roce 2016 byly podány tři žádosti o dotaci z OPŽP na realizaci energetických opatření na
objektech MŠ Jeřabinka, MŠ Francouzská a DDM. Všechny tři projekty byly schváleny,
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stavebně budou realizovány v roce 2017. Další projekty na realizaci EO na budovách
v majetku města jsou připravovány.
Zatím nebyly zahájeny aktivity v oblasti realizace OZE v majetku města, systémového nákupu
energeticky úsporných spotřebičů, dosažení standardu budov v energetické třídě „B“, …
Energetický plán města je definován obdobím 2010 – 2022, výsledky jsou sledovány
průběžně, jednou za rok.
5.

Vytvoření plánu vzdělávání v oblasti udržitelné energetiky / školy,
zaměstnanci MÚ, atd.

Vazba na strategický plán – B.5.1
Indikátor – realizace školení

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – energetik města

Plnění – Vedení města zatím nerozhodlo o způsobu a rozsahu vzdělávání pracovníků v
jednotlivých organizacích města a MU.
6.

Zpracování dokumentu – Územně energetická koncepce / strategický
dokument města stanovující cíle a principy řešení energetického hospodářství na
úrovni města

Vazba na strategický plán – B.5.2
Indikátor – schválení dokumentu

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – energetik města

Plnění – Byla schválena žádost o dotaci z OP Zaměstnanost na realizaci projektu, jehož
součástí je i zpracování územní energetické koncepce. Projekt bude zahájen v lednu 2017 a
ukončen v prosinci 2018.
7.

Nastavení sledování a vyhodnocování VUR ve školách / vyhodnocování
vzdělávání k UR na ZŠ v Kopřivnici

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – sledování indikátorů

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – OŠK

Plnění – Byl prezentován elektronický nástroj pro sledování a vyhodnocování školení a
vzdělávání na základních školách. Jeho pořízení nebylo a zřejmě nebude vedením města
schváleno. Žádná jiná vhodná forma se zatím nenašla a vyhodnocování tudíž neprobíhá.
8.

Vyhodnocení sady Místně specifických indikátorů UR města Kopřivnice

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – usnesení RM

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – OŽP

Plnění – Výsledky budou předloženy radě města v lednu 2017.
9.

Zveřejnění výsledků výpočtu Ekologická stopa města Kopřivnice / výpočet
ukončen na konci roku 2015

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – schválení zprávy o plnění

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – OŽP
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Plnění – Výsledky ES byly zveřejněny v Kopřivnických novinách

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=ekologickoustopu-mesta-se-podarilo-snizit-o-20-procent&clanek=20955 k tématu rovněž proběhla
přednáška pro veřejnost http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=prednaska-budevenovana-ekologicke-stope-i-zmenam-klimatu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1484
Ekologická stopa za rok 2016 bude počítána v průběhu roku 2017. Předpoklad projednání
v orgánech města do konce 1. pololetí 2017.
10.

Zpracování dokumentu – Územně studie sídelní zeleně

Vazba na strategický plán – B.4.3
Indikátor – vyhotovení studie

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – SUP/OŽP

Plnění – Studie je dokončena. Předpokládá se projednání v 1. Q 2017 (zajišťuje SÚ).
11.

Aktualizace Zdravotního plánu města / kontrola stěžejních priorit plánu
stanovených PS, příp. návrh nových

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – aktualizace ZP

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – OSV/ORM/OŠK

Plnění – Bylo zpracováno vyhodnocení plnění ZP, radě města byla 4.10. předložena zpráva o
přípravě aktualizace ZP a seznam členů pracovní skupiny. První schůzka pracovní skupiny
proběhla dne 17.10.2016, kde byly ze strany garantů vzneseny připomínky, po zapracování
do ZP následně proběhla druhá schůzka dne 16.11.2016 a třetí schůzka je naplánovaná na
začátek roku 2017.
12.

Pokračování ve spolupráci s podnikatelským sektorem / v rámci aktivit PZM a
MA21

Vazba na strategický plán – A.2.4.
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – komise PZM a MA21

Plnění – Probíhá spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů, podnikatelé se zapojili
do průzkumu v rámci tvorby Cyklogenerelu a Místní adaptační strategie na změnu klimatu.
V květnu se uskutečnily Kopřivnické dny techniky, 1. prosince se uskutečnil již pátý Den
technické kariéry.
13.

Medializace aktivit PZM a MA21 / min. 1 příspěvek měsíčně

Vazba na strategický plán – C.5.1
Indikátor – zveřejnění příspěvku

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – koord. PZM

Plnění – Aktivita probíhá, minimálně 1 příspěvek měsíčně vztahující se k aktivitám PZM je
zveřejňován prostřednictvím Kopřivnických novin, KTK, tiskových zpráv, facebooku.
14.

Pokračování v aktivitách zaměřených na propagaci Fair Trade / vzdělávací
akce, osvětová činnost

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – komise PZM a MA21
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Plnění – Dne 14.6.2016 se konala Férová snídaně v parku E. Beneše; ZŠ Floriána Bayera
pořádala aktivitu „Zdravíčko 2016“, kdy jim na základě podání žádosti do dotačního
programu ORM byla schválena podpora ve výši 9 tis. Kč. Hlavním účelem bylo seznámení
žáků s tématikou Fair Trade a pojmem „Bio“.

II. Udržitelné zdravé město
1.

Pokračování v realizace aktivit Cyklostrategie města „Kopřivnice na
kolečkách“ / doplnění cyklomobiliáře, obnova značení, příprava nových cyklotras aj.

Vazba na strategický plán – B.2.1
Indikátor – schválení zprávy o plnění

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – cyklokoordinátor/ORM

Plnění – Probíhá zpracování PD pro realizaci cyklostezky v lokalitě Dolní Roličky, ORM zadalo
PD pro cyklistické propojení ve směru na Závisíce. V rámci v rozpočtu vyčleněných financí je
plánováno doplnění mobiliáře pro cyklisty a značení cyklostezek a cyklotras.
2.

Zpracování dokumentu Cyklogenerel města Kopřivnice / vyhodnocení
stávajícího stavu dopravy a navržení opatření do dalších období

Vazba na strategický plán – B.2.1
Indikátor – schválení dokumentu

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – cyklokoordinátor/ORM

Plnění – V rámci přípravy dokumentu proběhlo sčítání intenzity cyklistické a pěší dopravy na
vybraných místech ve městě i v MČ, proběhlo dotazníkové šetření a byl zpracován návrh
cyklogenerelu, který byl projednán s vedením města a odbornými útvary MÚ a také
s veřejností. Hotový dokument byl odevzdán v říjnu 2016 a bude předložen ZM v březnu
2017 ke schválení.
3.

Finanční podpora aktivit NNO v oblasti UR

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – schválení

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – ORM

Plnění – V rozpočtu města byla schválena částka ve výši 30 tis. Kč na podporu individuálních
žádostí o dotace na akce pro veřejnost v oblasti udržitelného rozvoje, v současné době
zůstává nedočerpáno cca 2,5 tis. Kč.
4.

Získání externích prostředků na realizace aktivit MA21 / př. z MSK, MŽP, MV,
MZ, nadace Partnerství, ČEZ, nadace VIA, Česká rozvojová agentura

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – schválení smlouvy

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – ORM

Plnění – Město nebylo úspěšné v získání dotace z rozpočtu MSK ani z programu MŽP na
realizaci dílčích aktivit MA21, realizuje však projekt mezinárodní spolupráce dětských
zastupitelstev partnerských měst podpořených z programu Erasmus+ a získalo dotaci na
realizaci energetických opaření na objektech dvou MŠ a DDM.

4/9

5.

Realizace min. jedné aktivity s mezinárodním přesahem / př. aktivita ve
spolupráci s partnerskými městy, publikace v mezinárodních tiskovinách, účast na
mezinárodních konferencích, …

Vazba na strategický plán – C.3.2
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – ORM/OŠK

Plnění – V rámci projektu "O našem městě chceme rozhodovat s Vámi", který byl podpořen
z programu Erasmus+ proběhly týdenní pracovní semináře dětských zastupitelstev
z partnerských měst v ČR a ve Francii. Rovněž se uskutečnila tradiční mezinárodní akce,
které se zúčastnili zástupci partnerských měst – Běh rodným krajem Emila Zátopka.
6.

Aktualizace III. Střednědobého plánu sociálních služeb města Kopřivnice
pro období 2017-2020 / příprava pro schválení v orgánech města v roce 2017

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – aktualizace

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – OSV

Plnění – Aktivita probíhá dle plánu. Dne 15.12.2016 bude v ZM schváleno prodloužení

platnosti komunitního plánu do r. 2017.
7.

Naplňování Marketingové strategie města Kopřivnice / realizace
sociologického průzkumu

Vazba na strategický plán – C.5.1
Indikátor – schválení úkolů za MA21

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – OVV

Plnění – Sociologický průzkum proběhl v letních měsících. S výsledky bude seznámena RM
4.10., následně bude závěrečná zpráva zveřejněna na internetu.
V rámci MA21 je v rámci průzkumu sledován indikátor ECI 1 – Spokojenost obyvatel
s místním společenstvím. V letoším průzkumu respondenti v 19 % odpověděli, že jsou velmi
spokojeni, 74,3 % je spíše spokojeno, spíše nespokojeno je 5,6 % a velmi nespokojeno je
1,1 % obyvatel. Spokojenost obyvatel se tedy oproti roku 2014 zvýšila z 83,9 % na 93,3 %.
Mezi další dlouhodobě sledované ukazatele patří ochota obyvatel přijít na veřejné setkání
(projednání) zabývající se rozvojem města. Tento ukazatel klesl z 38,6 % v roce 2014 na
34,2 % v roce 2016. Zatím nejvyšší ochota diskutovat o rozvojových tématech byla
zaznamenána v roce 2008 – 41,1 %.
8.

Pokračování propojování jednotlivých metod zvyšování kvality
uplatňovaných na MÚ a ve městě / MA21, Energetický management, CAF,
benchmarking, …

Metoda kvality
Indikátor – výroční zprávy

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – tajemník MÚ

Plnění – K propojeni metod mělo dojít prostřednictvím elektronického nástroje ATTIS.

V současné době je s tímto nástrojem pracováno ve velmi omezené míře a jiná forma
propojování nebyla definována.
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9.

Spolupráce měst v oblasti metod kvality a řízení veřejné správy / konference,
workshop, články, aj.

Metoda kvality
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – tajemník MÚ

Plnění – Kopřivnice byla úspěšná v hodnocení Společenské odpovědnosti organizací jak na

krajské tak i národní úrovni. V souvislosti s tím, zástupce města prezentoval aktivity města na
krajské Konferenci o Společenské odpovědnosti organizací. Příspěvek města vyšel v publikaci
vítězů Národní ceny kvality ČR vydaného Národním střediskem podpory kvality.
10.

Uspořádání semináře pro občany a zastupitele města Kopřivnice
k problematice udržitelného rozvoje / včetně informace o výpočtu Ekologické
stoply města Kopřivnice

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace min. 1 akce

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – OŽP/ORM

Plnění – Akce na téma „ES, udržitelný rozvoj, změna klimatu a jaké jsou možnosti

přizpůsobit se“ proběhla 10.5.2016 v čajovně Mandala.
11.

Pokračování ve vytvoření podmínek pro elektronický sběr energetických
dat v rámci majetku města / efektivní nakládání s prostředky města s cílem
dosažení max. finančních úspor

Vazba na strategický plán – B.5.1
Indikátor – kompletní výkaz dat/rok

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – OMM

Plnění – Energetik stanovil počet monitorovaných aspektů s progresí každoročního
rozšiřování až na celý majetek města, elektronický nástroj zatím nebyl pořízen, je součástí
žádosti o dotaci, která je v procesu posuzování. Provisorním řešením je sledování v excelu.
12.

Podpora projektů v oblasti mezigenerační spolupráce a sociální integrace /
př. Seniorcomp, Den outdoorových aktivit pro seniory, Kulatý stůl Motýlek, přehlídka
Motýlek apod.

Vazba na strategický plán – D.1.2
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – OSV/Komise PZM a
MA21

Plnění – V rámci projektu aktivní senior proběhla řada dílčích projektů.

III. Harmonogram dalších aktivit
1.

Kampaň Den Země / celodenní akce pro školy a veřejnost, Pohádkový les,
Likvidace autovraků

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 22.4.2016
Odpovědnost – OŽP
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Plnění – Akce proběhla 22.4.2016 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnice-se-

zapoji-do-oslav-dne-zeme&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1475
2.

Místní férová snídaně

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – 14.5.2016
Odpovědnost – ORM

Plnění – Akce proběhla 14.5.2016 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=ferove-snidat-

se-bude-v-koprivnici-potreti&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1491
3.

Kampaň Týden pro rodinu / Den sociálních služeb, Osobnost roku v sociálních
službách, aj.

Vazba na strategický plán – D.3.1
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – květen 2016
Odpovědnost – OSV/DDM/KDK

Plnění – Aktivity probíhaly od 9. do 15. 5. 2016
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=druhy-kvetnovy-tyden-bude-patritrodine&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1482
4.

Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / Běh rodným
krajem Emila Zátopka, Minizátopek, Lidový běh, Běh dětí Kopřivnicí, Na úřad bez
auta, aj.

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – září 2016
Odpovědnost – OŠK/ORM/AKEZ

Plnění – Aktivity proběhly od 16. do 22. 9. 2016
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=evropsky-tyden-mobility-bude-v-koprivnici-veznameni-mnoha-akci&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1523
5.

Farmářské trhy / 4 akce

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – ORM

Plnění – Farmářské trhy proběhly v termínech 13. května, 10. června, 16. září a 14. října.
15.

Kampaň Dny Zdraví / nabídka podpory akcí neziskových a příspěvkových organizací
k tématu

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – mediální výstup

Termín plnění – říjen 2016
Odpovědnost – tisková mluvčí

Plnění – Kampaň Dny Zdraví (jako taková) letos v Kopřivnici neproběhla, tudíž na ni
nenavazoval žádný mediální výstup. OSV během roku však pořádala přednášky pro seniory,
kde se na téma zdraví vždy diskutovalo, případně bylo zařazeno do harmonogramu celé
akce.
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6.

Fórum Zdravého města / dle metodiky 10 P

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – 11.5.2016
Odpovědnost – ORM

Plnění – Akce proběhla 11.5.2016 v sále KDK, následně se uskutečnila celoměstská anketa a
sociologický průzkum
16.

Osvětové akce pro děti / př. besedy se žáky ZŠ, téma: fungování úřadu, vliv města
na UR

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – OVV/ORM

Plnění – V letošním roce neproběhlo, plněním se budeme zabývat v roce 2017.
7.

Aktivity ve spolupráci s Dětským zastupitelstvem města Kopřivnice / př.
Dětské fórum, aj.

Vazba na strategický plán – D.2.3
Indikátor – realizace aktivit

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – ORM/koor. DZ

Plnění – Dětské fórum se uskutečnilo 5.5.2016, členové dětského zastupitelstva se rovněž

podílejí na projektu "O našem městě chceme rozhodovat s Vámi".
8.

Veřejná projednání / včetně veřejných slyšení k projektům v realizaci (min. 5)

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – realizace projednání

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – ORM

Plnění – Proběhla veřejná projednání s tématy – studie nového centra města, rekonstrukce
ul. Štramberská, návrh cyklogenerelu, návrh a budoucí provoz komunitního centra, veřejná
jednání v rámci tvorby III. komunitního plánu sociálních služeb, parkování na sídlišti Sever,
řešení dopravní situace na ul. Komenského, územní studie sídelní zeleně, tradiční setkání
s veřejností v místních částech.
9.

Příspěvky za město Kopřivnice v databázi Dobrá praxe / min. 5 příspěvků

Vazba na strategický plán – C.5.1
Indikátor – zveřejnění

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – koord. PZM

Plnění – Byly zveřejněny příspěvky – 1) Mezinárodní projekt mladých k participaci ve městě,
2) Letní zábava i brigády pro mládež, 3) Férová snídaně již potřetí, 4) Mimořádný sběr
starých pneumatik, 5) Webové stránky „Potřebuji vyřídit“, 6) Certifikáty pro nekuřácké
provozovny, 7) Ocenění dárců krve, 8) Akce pro náctileté "Někdo Ven???"
10.

Kopřivnické dny techniky

Vazba na strategický plán – A.3.2
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – 4.-5.6.2016
Odpovědnost – tisková mluvčí
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Plnění – Akce proběhla dle plánu 4.-5.6.2016
11.

Certifikace nekuřáckých provozoven / aktualizace stávajících, ocenění nových

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – předání certifikátu

Termín plnění – 31.5.2016
Odpovědnost – OSV

Plnění – Bylo certifikováno 11 nekuřáckých provozoven.
17.

Mezinárodní Den dobrovolnictví / ocenění dobrovolníků v rámci MÚ

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – prosinec 2016
Odpovědnost – OSV/ORM

Plnění – Letos OSV oceňovalo osobnost v soc. oblasti, což mohl být i dobrovolník.
Samostatné oceňování dobrovolníků neproběhlo.
12.

Aktivní senior / soubor kulturních, sportovních, zábavných a vzdělávacích aktivit
určených zejména seniorům

Vazba na strategický plán – C.3.2
Indikátor – realizace aktivit

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – OSV/Junák/KDK

Plnění – Ve spolupráci s partnery plněno v průběhu roku, pro seniory probíhaly různé
kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce pod souhrnným názvem Aktivní senior a
plnění bude pokračovat i v roce 2017.
13.

Aktivity pro děti a mládež v období letních prázdnin / Někdo ven, Mladí městu
Kopřivnici, dobrovolnické aktivity

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – realizace aktivit

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – OŠK/OŽP/NNO

Plnění – Pro děti a mládež se v období letních prázdnin uskutečnila série volnočasových

aktivit v rámci programu Někdo ven? Možnosti letních brigád využilo 22 studentů.
14.

Naplňování aktivit Zdravotního plánu města Kopřivnice ve spolupráce
s koordinátory ZP / Sebeobrana a fyzická práce s tělem, Šikana a kyberšikana,
Stravování a výživa, trestní odpovědnost mladistvých, apod.

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – schválení zprávy o
naplňování

Termín plnění – 2016
Odpovědnost – OSV/OŠK/ORM

Plnění – z větší části splněn. Proběhl projekt TOOP, který vyvrcholil 31.10.2016 velkou
vědomostní soutěží mezi týmy z našich 6 škol - zaměření projektu bylo na trestní
odpovědnost, šikanu a kyberšikanu, apod. Účastnili se ho všechny místní ZŠ (konkrétně žáci
8. a 9. tříd). Oblast "Stravování a výživa" přímo z města zatím řešena nebyla, nicméně na
školách toto vzdělávání probíhá např. díky projektu "Zdravá pětka" nabízeným školám
zdarma Nadačním fondem Albert, kterým většina místních škol v posledních 2 letech prošla.
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