Vyhodnocení plánu zlepšování
pro rok 2019
I. Zkvalitnění kategorií A, B
1.

Obhájení kategorie B / příprava na obhajobu v roce 2020 – aktualizace auditů udržitelného
rozvoje

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – audity UR

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – TUR

Plnění – Dne 24. 10. 2019 proběhlo proškolení a koordinační schůzka odpovědných zpracovatelů Auditů
udržitelného rozvoje. Školila pí. Cikánková, vedoucí oddělení podpory společenské odpovědnosti a její kolega
Shane Hume, oba z české informační agentury životního prostředí CENIA. Audity jsou zpracovávány
průběžně, mají být odevzdány do konce února 2020 a následně budou hodnoceny a konzultovány
s externími oponenty. Na podzim roku 2020 proběhne obhajoba kategorie B před hodnotící komisí Rady
vlády pro udržitelný rozvoj.

2.

Sledování vybraných ukazatelů Auditu UR v GIS (geografický informační systém)

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – realizace, zveřejnění

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – TUR

Plnění – V lednu 2019 se sešli klíčoví zástupci odborů, byly definovány potřeby a následující kroky v této
oblasti. Obor ŽP využívá GIS pro sledování vybraných ukazatelů auditu UR, výsledky budou využity při
zpracování auditu UR v roce 2020. V průběhu roku byly vybrané mapové moduly GIS zpřístupněny
prostřednictvím webu města.

3.

Pokračování v propojování aktivit ZM a plnění strategického plánu města / sledování
aktivit, indikátorů se vztahem k tématu UR, práce s náměty z Fóra ZM

Metoda kvality
Indikátor – sledování indikátorů

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – ORM

Plnění – V roce 2019 byl proveden přepočet Ekologické a Uhlíkové stopy, které patří mezi sledované
indikátory UR. Součástí výpočtu je i výpočet indikátoru ECI A.3 Mobilita a místní přeprava obyvatel.
Zpracování těchto výpočtů bylo podpořeno dotací MSK v rámci programu Podpora dobrovolných aktivit
v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Aktualizované vyhodnocení sady Místně specifických
indikátorů je přílohou tohoto dokumentu.
V roce 2019 byl zpracován Plán udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy, byla zpracován
nový Zdravotní plán. V roce 2019 byly do databáze Dataplán zapisovány aktuální projekty a projektové
záměry sepsané v rámci aktualizace strategického plánu 2014. Databáze je dostupná zde:
https://www.dataplan.info/cz/koprivnice/rozvojove-zamery/projekty-vse. Fórum ZM se v roce 2019
neuskutečnilo, bylo nahrazeno prvním ročníkem participativního rozpočtu. S podněty a výstupy
předchozích fór bylo pracováno v rámci přípravy uvedených koncepčních dokumentů a v rámci Akčního
plánu rozvoje města 2019-2020.
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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 – 2019
Odpovědnost – energetik města

Plnění – Energetický plán města je definován obdobím 2010 – 2022, výsledky jsou sledovány průběžně,
jednou za rok. Výsledky hospodaření jednotlivých budov v majetku města jsou sledovány v sw Energey
broker 1x měsíčně v rámci energetického managementu města.
V roce 2019 byla realizována energetická opatření na objektu Komunitního centra Kopřivnice PětKa
(bývalý klub Kamarád), na objektu budoucích sociálně terapeutických dílen, na bytových domech na Horní
a na MŠ I. Šustaly. V KD Mniší byla realizována dílčí EO ve formě výměny oken. Zároveň probíhala
projektová příprava EO pro objekt DPS Masarykovo nám. 650 a MŠ Lubina.
Naplňování závazků je sledováno ve středně dobém horizontu a krátkodobém horizontu.
Střednědobý plán je definován v dokumentu Energetický plán města Kopřivnice 2010 až 2022 a jeho
postupné naplňování je hodnoceno průběžně, jednou ročně. ¨
Energetická politika na stávající volební období dosud nebyla schválena, nebyl tudíž schválen ani
krátkodobý plán pro rok 2019. Vyhodnocení krátkodobého plánu a energetické politiky tak není z výše
uvedeného důvodu možné.
Se sestavením krátkodobého ročního plánu před započetím kalendářního roku bývá problém, protože
v listopadu, prosinci, ještě není znám přesně rozpočet na příští rok a tedy ani realizace konkrétních EO.
Plán EO se vyvíjí a upřesňuje v průběhu plánovaného roku, po celé 1. pololetí. Dílčí vyhodnocení
střednědobého plánu proběhne v únoru 2020 na základě dostupných dat o spotřebách energie a vody na
budovách v majetku města. Vyhodnocení je možné díky pořízení energetického sw Energy broker v roce
2018. Nicméně všechny organizace a organizační složky do něj stále ještě nepředávají údaje o spotřebě,
což ovlivní vypovídající hodnotu tohoto vyhodnocení.

5.

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

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – energetik města

Plnění – V průběhu roku 2019 realizoval energetik města školení zaměstnanců některých organizací
města a organizačních složek města v oblasti hospodaření s energiemi. Školení v roce 2019 proběhlo u ZŠ
17. listopadu, ZŠ Emila Zátopka, KDK, SSSMK, ZŠ Alšova. Ostatní organizace či organizační složky o
školení nepožádaly. Odpovědnost je nastavena tak, že organizace odpovídají za realizaci školení, energetik
na vyžádání školí.

6.

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 – 2019
Odpovědnost – OŠKS

Plnění – Odbor školství, kultury a sportu sbírá data o využití finančních prostředků určených na EVVO
přímo od škol v rámci zpracovaných výročních zpráv. Zjišťujeme typ akce či projektu, případně druh
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pomůcek/didaktických materiálů, na který byly peníze využity a počet zapojených žáků školy. Zároveň
školy uvádí, které aktivity v oblasti VUR využívají a se kterými organizacemi spolupracují. Začali jsme se
zabývat i otázkou odborného monitorování, kde nám pomocnou ruku nabídlo město Chrudim. V roce 2019
jsme provedli analýzu jejich metodiky a snažili se přizpůsobit otázky našim podmínkám. Tato metodika
hodnocení UR bude připomínkována na začátku roku 2020 (ředitelé ZŠ a MŠ, kolegové z MÚ), následně
bude pravidelně využívána k monitorování této oblasti na školách.

7.

Organizace osvětové kampaně na ochranu ovzduší zaměřené na lokální topeniště

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OŽP/ORM

Plnění – v průběhu roku proběhla 3 x edukativní show pana Ing. Horáka, Ph.D. (Smokeman) z VŠB – TU
Ostrava v rámci projektu podpořeného z MSK „Jak správně topit“ v Kopřivnici (akce: Den Země, Město je
naše společné hřiště) a hasičských slavnostech v Lubině.

8.

Organizace komunikační kampaně k odpadovému hospodářství zaměřené na třídění
odpadů

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OŠKS/OŽP

Plnění – osvěta k odpadovému hospodářství proběhla na akci Den Země (duben) – ukázka svozového
auta, ukázka třídění odpadů (papír, plast, sklo, nápojový karton, elektro apod.). Na 1. čtvrtletí v roce 2020
je plánovaná kampaň zaměřená na třídění a sběr velkoobjemového odpadu, kam takový odpad mohou
občané odkládat a kam naopak ne. Kampaň bude probíhat na frekventovaných místech na území
Kopřivnice prostřednictvím bannerů o rozměrech 150x250cm.

9.

Realizace opatření doporučených ke zvýšení ekologického provozu úřadu / navázání na
provedenou analýzu environmentálně šetrného provozu MÚ

Vazba na strategický plán – B.4.3
Indikátor – příprava, realizace

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – tajemník

Plnění – Přistavění kompostéru na bioodpad k budově MÚ, v kuchyňkách byly umístěny koše na
bioodpad, které jsou pravidelně vynášeny. Bylo pořízeno druhé služební vozidlo s pohonem CNG.

10.

Realizace participativního rozpočtování/vytvoření metodiky, projednání s veřejností, veřejná
prezentace návrhů

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – schválení v RM, ZM

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – ORM/OF/vedení města

Plnění – Rada města na své 9. schůzi usnesením č. 309 schválila pravidla participativního rozpočtu, na
základě kterých proběhl proces výběru projektu navrženého k realizaci veřejností. Termín pro podávání
návrhů byl stanoven na 13. 5. 2019. Sešlo se 10 návrhů, následovala formální a obsahová kontrola a
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vyjádření odborných zaměstnanců městského úřadu. Následně Komise PZM a MA21 schválila postup 4
návrhů do veřejného projednání. Předkladatelé prezentovali své návrhy projektů na veřejném
projednávání „Kopr staví aneb Město je naše společné hřiště“ dne 12. 9. 2019. Veřejné hlasování
probíhalo od 10. 10. do 7. 11. 2019 prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas, kdy každý občan měl
možnost dát dva kladné hlasy a jeden záporný hlas. Celkem hlasovalo 494 občanů.
Výsledná listina:
1. Dětské hřiště – sídliště Korej
2. Bezpečnější veřejné prostranství za domy Pod Morávií 1164/2-12
3. Nová hrazda v Areálu zdraví
4. Hřiště na společenskou hru Pétanque

419 hlasů
201 hlasů
76 hlasů
37 hlasů

Předpokládané náklady projektu, který se umístil na prvním místě, jsou ve výši alokované pro
participativní rozpočet, tj. 500 tis. Kč. 5. prosince proběhla schůzka zástupců ORM s předkladatelkou
projektu a s architekty, kde bylo dohodnuto materiálové řešení projektu, typ herních prvků a další
podmínky pro zadání výběru dodavatele. Projekt bude realizován v průběhu roku 2020.

11.

Realizace dílčích opatření Adaptační strategie na změnu klimatu / např. podpora žadatelů
o kotlíkové dotace v rámci III. výzvy

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OŽP

Plnění – podpora města úspěšným žadatelům o dotaci v rámci 2. a 3. výzvy kotlíkových dotací v MSK
(celkem 21 podpořených žadatelů). Dále proběhl seminář SFŽP, pracoviště Ostrava pro veřejnost „Nová
zelená úsporám a Dešťovka“ na MÚ Kopřivnice 9. 10. 2019. Ve vybraných lokalitách byly vysázeny
květné louky a záhony.

12.

Medializace aktivit PZM a MA21 / min. 1 příspěvek měsíčně v místním či regionálním tisku
nebo vysílání KT

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – koordinátor PZM

Plnění – Aktivita probíhá, minimálně 1 příspěvek měsíčně vztahující se k aktivitám PZM a MA21 je
zveřejňován prostřednictvím Kopřivnických novin, KTK, tiskových zpráv a na Facebooku.

13.

Pokračování a rozvoj aktivit v oblasti Globální odpovědnosti / podpora Fair Trade,
Bezobalového obchůdku, sbírka Kola pro Afriku, začleňování GRV do škol v ORP Kopřivnice aj.

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – Komise PZM a MA21

Plnění – V rámci Komise pro ZM a MA21 byla zřízena pracovní skupina pro globální odpovědnost. Členky
komise v průběhu roku zrealizovaly dotazníkové šetření za účelem zjištění priorit občanů v oblasti globální
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odpovědnosti. Kopřivnice se dále zapojila do projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj II, kdy se
koordinátorka ZM a MA21 zúčastnila cyklu školení k tomuto tématu, zrealizovala osvětovou akci a výsledky
akce a činnost Kopřivnice prezentovala na závěrečné konferenci k projektu.
V sobotu 11. května 2019 se konala Férová snídaně v parku E. Beneše; ZŠ Floriána Bayera opět pořádala
aktivitu „Zdravíčko“, v rámci které vzdělávala žáky ostatních ZŠ mj. v tématu fair trade.
Od. 5. do 12. října byla ve vestibulu radnice a v parku E. Beneše ke zhlédnutí Výstava na stromech,
zaměřená na podmínky pěstování kakaa v západní Africe. V pátek 11. října k ní proběhl v parku
happening, jímž se Kopřivnice zapojila do celorepublikové akce, která se koná během Týdne důstojné
práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby.
14.

Plán udržitelné městské mobility / příprava koncepčního dokumentu

Vazba na strategický plán – B.1.1.
Indikátor – dokument

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – cyklokoordinátor/ORM

Plnění – Dokument byl vypracován a projednán s veřejností. Dne 24. 6. 2019 byly prezentovány výstupy
analytické části, 13. 11. 2019 byla představena návrhová část dokumentu. Vypracovaný dokument byl
v závěru roku odeslán ke kontrole na MŽP, projednán v orgánech města bude v průběhu roku 2020.
15.

Koncepce statické dopravy města Kopřivnice / příprava koncepčního dokumentu

Vazba na strategický plán – B.1.2
Indikátor – dokument

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – cyklokoordinátor/ORM

Plnění – Dokument byl zpracováván souběžně s PUMM a jeho výstupy se do tohoto plánu promítly.
Veřejná projednání proběhla ve stejných termínech jako u PUMM, orgánům města budou oba dokumenty
předloženy k projednání současně.
16.

Aktualizace analýzy zdravotního stavu obyvatel

Vazba na strategický plán – D.1
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OSVZ

Plnění – V roce 2019 byla zpracována Analýza zdravotního stavu obyvatel, je dostupná na webových
stránkách města, v sekci dokumenty –
http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu_obyvatel_Koprivnice_2019.pdf.
17.

Aktualizace zdravotního plánu

Vazba na strategický plán – D.1
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2019-2020
Odpovědnost – OSVZ

Plnění – v roce 2019 vznikla pracovní skupina ke zdravotnímu plánu, která se pravidelně scházela, na
základě Analýzy zdravotního stavu obyvatel byla vytvořena SWOT analýza, která definovala 6 oblastí, ve
kterých se budou realizovat aktivity zdravotního plánu. Na leden 2020 je plánováno veřejné
připomínkování zdravotního plánu. V únoru 2020 proběhne předložení Zdravotního plánu ke schválení
Radě města Kopřivnice.
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II. Udržitelné zdravé město
1.

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

Vazba na strategický plán – B.2.1
Indikátor – realizace aktivit

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – cyklokoordinátor/ORM

Plnění – Byly doplněny stojany na kola dle požadavků základních škol, využila ZŠ Lubina. Byla předložena
žádost na dotaci na vybudování cyklostezky Kopřivnice – Závišice, dotace nebyla schválena a po opravě
bude žádost podána do následující výzvy. Z důvodu nemožnosti dohody s vlastníkem pozemku při
plánované cyklostezce Vlčovice – Tichá podél silnice I/58 byla pozastavena projektová příprava této
cyklostezky. Na podporu cyklistické dopravy se město zapojilo do organizace místní kampaně v rámci
celostátního projektu Do práce na kole.

2.

Finanční podpora aktivit NNO v oblasti UR / zpracování podmínek dotačního programu dle
podmínek MA21 a vyhlášení výzvy k předkládání projektů

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – schválení podmínek v RM

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – ORM

Plnění – V rozpočtu města byla schválena částka ve výši 30 tis. Kč na podporu žádostí o dotace na akce
pro veřejnost v oblasti udržitelného rozvoje. Částka byla rozdělena následujícím způsobem:
• 14 000 Kč – Kimegal + 10 let Vanaivanu; Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z.s.
• 15 000 Kč – BIF JAM 5; Petr Čarnota
• 1 000 Kč – Dny zdraví; Taneční centrum Relax, z.s.

3.

Získání externích prostředků na realizaci 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 – 2019
Odpovědnost – ORM

Plnění – V roce 2019 byl realizován projekt „Rozvoj MA21 aneb 15 let zdravého města Kopřivnice“
podpořený z dotace MSK. V rámci projektu byly podpořeny např. besedy pro žáky ZŠ na téma šikana,
kyberšikana, zdravé stravování, dále otevření Komunitního centra Pětka, programové zajištění Dne Země
a další. Dále MSK podpořil projekt „Jak správně topit“ a projekt „Aktivní senior 2019“.

4.

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 – 2018
Odpovědnost – ORM/OŠKS
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Plnění – V září 2019 se uskutečnila tradiční mezinárodní akce, které se zúčastnili zástupci partnerských
měst – Běh rodným krajem Emila Zátopka. Město se dále podílelo na přípravě žádosti o dotaci pro projekt
„DanubeCrafts Route“ v rámci programu Interreg Danube. Jedná se o mezinárodní projekt v oblasti
zachování dědictví starých řemesel, hlavním koordinátorem projektu je chorvatská Koprivnica. Město
Kopřivnice připravilo dílčí podprojekt, který se zabývá zpracováním kopřivy a lnu pro výrobu textilií.

5.

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

Metoda kvality
Indikátor – výroční zprávy

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – tajemník MÚ

Plnění – V současné době je město zapojeno do Benchmarkingové iniciativy, realizuje energetický
management a MA21, plní kritéria pro CSR (společenská odpovědnost organizací). V květnu 2019 byla
podána žádost o dotaci pro projekt „Kvalitní úřad Kopřivnice“ z OPLZZ. Jeho součástí je oživení používání
metody CAF na úřadě, tvorba nového Strategického plánu města a zavádění prvků elektronizace veřejné
správy.

6.

Uspořádání semináře pro občany a zastupitele města Kopřivnice k problematice
udržitelného rozvoje / včetně informace o výpočtu Ekologické stopy města Kopřivnice a
představení Adaptační strategie na změnu klimatu

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OŽP/ORM

Plnění – Dne 9. prosince 2019 proběhl seminář pro zaměstnance úřadu a následně pro zastupitele města
Kopřivnice k problematice udržitelného rozvoje. Byla podána informace o Ekologické a Uhlíkové stopě
města Kopřivnice, byla představena Adaptační strategie na změnu klimatu. Dále byly podány informace o
aktivitách Zdravého města a o místní Agendě 21. Dílčími tématy udržitelného rozvoje se zabývá Městská
knihovna v rámci projektu „Promítej i ty“ a v rámci doprovodných výstav.

7.

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

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OSVZ/Komise PZM a MA21

Plnění – V rámci projektu „Aktivní senior“ proběhlo v letošním roce několik akcí. V březnu proběhla
úvodní schůzka zájemců o seniorcomp a v říjnu další počítačové kurzy. Outdoorové dopoledne pro seniory
proběhlo 16. května ve skautském centru Vanaivan. ZŠ a MŠ Motýlek letos „tanečně“ oslavil 23 let
v listopadu v KD Kopřivnice. Sportovní hry zdravotně postižených dětí a dospělých se po dvaadvacáté
konaly 7. – 8. června v centru města. Kulatý stůl motýlek v rámci „Týdne pro rodinu“ nesl téma „Život
školou nekončí“. V rámci Týdne sociálních služeb měli občané možnost nahlédnout do činnosti vybraných
poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím dnů otevřených dveří či mohli shlédnout výstavu
přibližující sociální služby v Kopřivnici ve vestibulu radnice.
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8.

Pravidelné sbírky zaměstnanců MÚ k podpoře charitativního e-shopu Člověk v tísni /
každoroční nákup na www.skutecnydarek.cz

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – ORM

Plnění – V závěru roku 2019 přispěla necelá dvacítka úředníků na nákup v e-shopu organizace Člověk
v tísni celkem částkou 2 850 Kč. Z vybraných peněz jsme podpořili přívod vody do vesnice, nakoupili jsme
osivo, 20 kuřat, včelí úl, podpořili jsme vzdělávání učitelů a nakoupili školní pomůcky pro 7 dětí v
nejchudších oblastech světa. Zaměstnanci se rovněž v průběhu roku zapojili do dalších sbírek – např.
nadačního fondu Světluška, sbírka hraček, oblečení a školních pomůcek pro děti z ubytovny, apod.

9.

Dobrovolnictví ve veřejné správě / realizace aktivit v rámci projektu organizovaného Fondem
dalšího vzdělávání

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – počet zapojených zaměstnanců

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OPE

Plnění – V rámci projektu se zaměstnanci zapojili jako doprovod pro osoby s handicapem na společenské
a sportovní akce, zapojili se do sbírek oblečení a hraček, pomáhali při organizaci sportovních a kulturních
akcí pro seniory či osoby s handicapem. Nabídka možnosti zapojení se do projektu je zveřejňována
prostřednictvím intranetu města. Zástupci Městského úřadu Kopřivnice pak získali ve čtvrtek 25. 4. 2019
v Praze osvědčení za aktivní účast v projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě z rukou ředitele Fondu
dalšího vzdělávání Richarda Ščerby. Osvědčení kromě úřadu získalo od konzultantky projektu
pro Moravskoslezský kraj Pavly Filákové i pět pracovnic, které se do Dobrovolnictví ve veřejné správě
nejaktivněji zapojily. V dubnu se někteří kopřivničtí politici a pracovníci radnice zapojili do kampaně
Ukliďme Česko, v rámci kterého sbírali v lokalitě Červeného kamene odpadky.

10.

MAP ORP Kopřivnice II / aktivity v rámci budování znalostních kapacit (vzdělávací semináře,
workshopy, s-dílny), aktivity spolupráce (mezi vzdělávacími org. i firmami v ORP), společné
plánování a aktualizace dokumentů v obl. vzdělávání

Vazba na strategický plán – A.3.1
Indikátor – příprava a realizace

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OŠKS

Plnění – V rámci celoročních aktivit pořádaných MAP jsou akce, besedy a setkávání pořádané 2 – 3x
měsíčně. Příklady témat kurzů pro rodiče v roce 2019 – Jedy a protijedy v komunikaci v rodině; Na
pubertu selským rozumem aneb Hlavu vzhůru, rodiče!; Kouzlo Hejného matematiky. V rámci projektu
byl v červnu zrealizován Festival volnočasových aktivit ORP Kopřivnice či minikonference na téma
„Nadané děti.“

11.

Vyhodnocení a aktualizace sady Místně specifických indikátorů udržitelného rozvoje
města Kopřivnice

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OŽP
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Plnění – Místně specifické indikátory udržitelného rozvoje byly vyhodnoceny. Výsledky jsou dostupné na
webových stránkách (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-indikatory-zdrave-mesto-koprivnice)
a jsou přílohou tohoto dokumentu.

12.

Pokračování ve spolupráci s podnikatelským sektorem / v rámci aktivit PZM a MA21
(Kopřivnické Dny techniky, Dny technické kariéry, Snídaně s podnikateli, atp.)

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – Komise PZM a MA 21

Plnění – Spolupráce s podnikatelským sektorem probíhá v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů. V
březnu se uskutečnila již tradiční snídaně s podnikateli, jedním z témat byla například společenská
odpovědnost firem a možnosti jejich zapojení do života ve městě. V květnu se někteří zaměstnavatelé
zapojili do akce Do práce na kole. V červnu proběhla akce Kopřivnické dny techniky a ve spolupráci
s agenturami CzechInvest, CzechTrade a Technologickou agenturou i Konzultační den pro podnikatele,
kteří mají zájem o podporu svých projektů, v prosinci se uskutečnil Den Tvojí kariéry, který navázal na
tradiční Den technické kariéry z minulých let. Férová snídaně a Farmářské trhy můžeme také zmínit jako
spolupráci s místním podnikatelským sektorem.

13.

Podpora ekologických forem dopravy / nákup služebního vozidla na CNG pohon

Vazba na strategický plán – B.2
Indikátor – příprava

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OVS/ORM

Plnění – Služební vozidlo na CNG pohon bylo nakoupeno a uvedeno do provozu.

14.

Výpočet Uhlíkové stopy Městského úřadu Kopřivnice

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace, zveřejnění

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OŽP

Plnění – V rámci projektu byla externí společností spočítána Ekologická a uhlíková stopa města
Kopřivnice. S výsledky, které se promítnou do připravované aktualizace auditů udržitelného rozvoje, a s
dalšími informacemi o udržitelném rozvoji, byli seznámeni jak zaměstnanci úřadu, tak zastupitelé města
Kopřivnice na seminářích dne 9. 12. 2019.
US města Kopřivnice, tedy místní příspěvek města Kopřivnice ke globální změně klimatu za
rok 2018 má hodnotu 9,273 tuny CO2e na obyvatele.
Je to mírné zlepšení oproti roku 2017, kdy hodnota US měla hodnotu 9,37 tuny CO2e na obyvatele.
Při srovnání hodnoty US města Kopřivnice s hodnotami jiných měst, nevychází toto srovnání nejlépe (rok
2018 Praha 14 - 5,93 tuny, rok 2016 Opava 7,16, Krnov 5,36). Pokud toto porovnání provedeme s
uhlíkovou stopou ČR (11,9 tun CO2e), je na tom město z hlediska produkce skleníkových plynů lépe.
Nejvýznamnější úlohu hraje sektor energie, který tvoří bezmála 86 % celkové uhlíkové stopy (7,96 tun
CO2e na obyvatele). Odpovídá to velmi průmyslovému charakteru města. Spotřeba energií významných
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podniků sídlících na území města tak zvyšuje uhlíkovou stopu celého města (ve srovnání s jinými, méně
průmyslovými městy).

15.

Výpočet Ekologické stopy Městského úřadu Kopřivnice

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace, zveřejnění

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OŽP

Plnění – V rámci projektu byla externí společností spočítána Ekologická a uhlíková stopa města
Kopřivnice. S výsledky, které se promítnou do připravované aktualizace auditů udržitelného rozvoje, a s
dalšími informacemi o udržitelném rozvoji, byli seznámeni jak zaměstnanci úřadu, tak zastupitelé města
Kopřivnice na seminářích dne 9. 12. 2019.
Ekologická stopa Kopřivnice za rok 2018 má hodnotu 4,51 gha a biokapacita 0,43
gha/obyvatele.
Tento indikátor udržitelného rozvoje vztažený na jednoho obyvatele města má oproti hodnotám ES města
za roky 2010 (5,87 gha) a 2012 (5,69 gha) výrazně nižší hodnotu. Potvrzuje i pokračování trendu dalšího
snižování hodnoty ES (2014 - 4,82 gha, 2016 – 4,84 gha a 2018 4,51 gha). Stálé snižování hodnoty ES
města Kopřivnice od zahájení jejího sledování v roce 2010 dosud lze považovat za významný úspěch a
zároveň i plnění Deklarace k ekologické stopě města Kopřivnice na období do konce roku
2022

16.

Medializace a propagace projektů města / především významných investičních akcí
(rekonstrukce centra, odkanalizování MČ, ….)

Vazba na strategický plán – C.5.1
Indikátor – příprava a realizace

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OŠKS/ORM

Plnění – Významné projekty města byly představeny na akci „KOPR STAVÍ aneb Město je naše společné
hřiště“ v září 2019. Na akci byly představeny i projekty navržené veřejností do participativního rozpočtu
města a proběhla diskuze s vedením města. Občané se mohou o plánované rekonstrukci centra města
dovídat průběžné informace i ze samostatných webových stránek www.koprstavi.cz. V prosinci proběhlo
představení projektu nového muzea automobilů TATRA klíčovými představiteli veřejnosti. Jednání bylo
živě streamováno na facebookových stránkách Kopřivnice. V červnu a následně v listopadu proběhla VP
k Plánu udržitelné městské mobility a Koncepci statické dopravy. V říjnu byla představena veřejnosti
studie ke zklidnění dopravy v okolí ZŠ E. Zátopka.

17.

Program pro ZŠ na prevenci rizikového chování / např. přistavení Revolution train
(protidrogový vlak), protidrogový program pro děti a učitele ve spolupráci s RENARKON o.p.s.

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OŠKS/ORM

Plnění – V pátek 22. března byl přistaven Revolution train ve vlakové stanici v Kopřivnici. Dopoledne bylo
rezervováno pro školní programy, odpoledne mohla vlak navštívit široká veřejnost.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=protidrogovy-vlak-opet-zavita-do-koprivnice&id=tiskovezpravy-koprivnice&tz=1889
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III. Harmonogram dalších aktivit
1.

Kampaň Den Země / uspořádání celodenní akce pro školy a veřejnost + sbírka Kola pro Afriku,
Pohádkový les (DDM + MěÚ)

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

Termín plnění – 20. a 26. 4. 2019
Odpovědnost – OŽP/ORM/DDM

Plnění – Odbor životního prostředí ve spolupráci s RADAMOK, z.s. připravil v parku Edvarda Beneše
v pátek 26. dubna od 9 do 18 hodin bohatý program pro všechny věkové skupiny. Den Země se zaměřil
na téma VODA (především sucho a nedostatek vody). Dopoledne bylo věnováno 2. ročníku Ekologiády
(soutěž pro týmy ze ZŠ věnovaná ekologické tématice). K vidění a navštívení bylo mobilní planetárium,
Lesy ČR si připravily pocitové chodníčky. SLUMEKO, s.r.o. – komunální služby pro město Kopřivnice –
uspořádalo různé soutěže k odpadovému hospodářství, veřejné zeleni, atp. (např. slalom s popelnicí,
vysazování květinových truhlíků, atp.). Ve vestibulu radnice byla v průběhu dubna k vidění výstava „Brána
recyklace“. 26. dubna proběhl tradiční Pohádkový les.

2.

Místní férová snídaně / uspořádání akce ve spolupráci s partnery a zahájení Týdne pro rodinu

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

Termín plnění – 11. 5. 2019
Odpovědnost – ORM

Plnění – Akce proběhla 11. května v parku E. Beneše u Galerie Galaxie od 9:30 hodin.
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=kvetnova-ferova-snidaneprinese-zajimavy-program&clanek=25446
3.

Kampaň Týden pro rodinu / realizace akcí zaměřených výhradně na rodinu, sportovní a zábavní
forma ve spolupráci s organizacemi a spolky působící v Kopřivnici

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

Termín plnění – 11. – 19. 5. 2019
Odpovědnost – OSVZ/DDM/KDK

Plnění – Aktivity probíhaly v termínu od 11. do 19. května.
http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/tyden_pro_rodinu/tyden_pro_rodinu_2019.pdf

4.

Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / organizace tradičních akcí - 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 2019
Odpovědnost – OŠKS/ORM/AKEZ

Plnění – Aktivity na území Kopřivnice proběhly od 16. do 22. září: Koloběžkové závody, Dny zdraví s
fyzioterapeutkou pro zaměstnance MÚ, Cyklohrátky, Minizátopek, Zátopkova pětka, desítka, BRKEZ, Běh
dětí Kopřivnicí a lidový běh, Kimegal + 10 let Vanaivanu.
Dnem, ve který vyrazili zaměstnanci MÚ Kopřivnice „Na úřad bez auta“ se stalo úterý 19. září.
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http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=v-ramci-evropskeho-tydnemobility-budou-pripraveny-tradicni-akce&clanek=25954

5.

Farmářské trhy / organizace čtyř trhů za rok

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OMM

Plnění – Farmářské trhy proběhly v termínech 17. května, 14. června, 13. září a 11. října.
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=farmarsky-trh-predstavilprojekt-ryba-na-talir&clanek=26146

6.

Kampaň Dny Zdraví / podpora akcí neziskových a příspěvkových organizací k tématu, pomoc při
medializaci

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

Termín plnění – 7. 4., 1. – 16. 10. 2019
Odpovědnost – OSVZ/ORM/tisková mluvčí

Plnění – V rámci kampaně Dny zdraví se Kopřivnice poprvé zapojila do plavecké soutěže měst, kde ve
své kategorii obsadila 3. místo.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-plavecke-soutezi-mest-obsadila-koprivnice-skvelou-tretipricku&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=26112
Obdrželi jsme v souvislosti s pořádáním Dnů Zdraví také žádost do dotačního programu Zdravé město od
místního spolku Taneční centrum Relax, z.s., který ve čtyřech dnech (1. - 4. října) zdarma pořádal
začátečnické lekce a představení základů tance pro všechny věkové kategorie.

7.

Projektový den „Město je naše společné hřiště“ / veřejná prezentace záměrů města
s doprovodným programem ve spolupráci s NNO

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – září/říjen 2019
Odpovědnost – ORM

Plnění – 12. září proběhlo veřejné představení připravovaných projektů města "Město je naše společné
hřiště", v rámci kterého byly rovněž představeny návrhy do participativního rozpočtu města a kde proběhla
i diskuze s vedením města o rozvoji Kopřivnice. To vše za bohatého doprovodného kulturního programu.
http://www.koprivnice.cz/zdrave_mesto/zapisy/Zapis_spolecne_hriste.pdf

8.

Osvětové akce pro děti / př. besedy se žáky ZŠ, téma: fungování úřadu, vliv města na UR,
žákovská diskuze s představiteli města, fórum mladých aj.

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OŠKS/ORM

Plnění – V průběhu roku proběhly čtyři exkurze. S fungováním úřadu žáky seznámila tisková mluvčí,
projekt Zdravé město přiblížila koordinátorka PZM a MA21. Mimo jiné žáci navštívili i městskou policii.
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Žákovská diskuze s představiteli města, kterou uspořádalo místní Dětské zastupitelstvo, se konala 20.
února od 9 hodin v 10NP úřadu. Fórum mladých nahradilo v roce 2019 Školní fórum ZŠ Alšova, kde žáci
vedle návrhů pro město diskutovali i o problémech a příležitostech školy. Fórum se uskutečnilo 7. května.

9.

Aktivity ve spolupráci s Dětským zastupitelstvem města Kopřivnice / např. Férová
snídaně, fórum mladých, Cyklohrátky, Pohádkový les aj.

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – ORM/koor. DZ

Plnění – DZ zorganizovalo na 20. 2. diskuzi zástupců mládeže s vedením města a zaměstnanci úřadu,
v rámci kterého byla diskutována budoucnost města z pohledu mladé generace. Školní fórum se letos
uskutečnilo 7. května. Dětské zastupitelstvo pomohlo s přípravou stánku při Férové snídani (11. května).
Členové DZ se zapojili do přípravy a propagace aktivit prázdninového programu Někdo ven??? a jako
účinkující v rámci Pohádkového lesa (20. dubna), který pořádáme v souvislosti s kampaní Den Země. DZ
se podílelo na propagaci představení letního kina. DZ dále pořádalo 31. 10. halloweenské dopoledne pro
děti z MŠ.

10.

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

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – realizace projednání

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – ORM

Plnění – V březnu proběhlo VP k územnímu plánu. V květnu proběhla tři tradiční setkání s veřejností
v místních částech. V červnu a následně v listopadu proběhla VP k Plánu udržitelné městské mobility a
Koncepci statické dopravy. V září byly veřejnosti představeny projekty města Kopřivnice v rámci akce
Město je naše společné hřiště, na téže akci byly představeny i návrhy do participativního rozpočtu města a
proběhla diskuze s vedením města. V říjnu proběhlo další VP ke zklidnění dopravy v okolí ZŠ E. Zátopka.
V prosinci proběhla komentovaná procházka s debatou KOPR po tmě, kdy zástupci města a policie spolu
s občany diskutovali problematická místa nejen z hlediska bezpečnosti. V prosinci taktéž proběhlo
představení projektu nového muzea automobilů TATRA klíčovými představiteli veřejnosti.

11.

Příspěvky za město Kopřivnice v databázi Dobrá praxe / min. 2 příspěvky

Vazba na strategický plán – C.5.1
Indikátor – zveřejnění

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – koord. PZM

Plnění – Detailně zpracovaná dobrá praxe byla v roce 2019 za oblast školství – „Centrum Pětka - vznik
komunitního centra ve městě“. V objektu bývalých jeslí působily v 90. letech tři organizace - Mateřské
centrum Klokan, pobočka městské knihovny a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád.
Objekt byl v nevyhovujícím technickém stavu. Projektem došlo k rekonstrukci celého objektu na
bezbariérový a lepšímu využití prostor, kdy předimenzované prostory Klubu Kamarád byly zmenšeny a
došlo zde k přemístění Denního stacionáře Kopretina pro mentálně postižené klienty. Všechny organizace
tak spolupracují ve prospěch komunity, v KC působí i sociální pracovníci městského úřadu. Dochází tak k
setkávání různých cílových skupin a začleňování sociálním vyloučením ohrožených osob.
https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-6
Druhý příspěvek je z oblasti územního plánování – „Propustné zpevněné povrchy a vsakovací
zařízení ve městě“. V souvislosti s adaptací města na změnu klimatu vydal v říjnu 2017 tajemník města
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vnitřní příkaz Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň,
propustnost povrchů. Tento příkaz byl bezprostředně promítnut do projektové přípravy investičních akcí
města a v roce 2018 došlo ke stavební realizaci prvních projektů. Dále uvedený případ je zatím investičně
nejvýznamnější realizovanou akcí.
Cílem této aktivity je zlepšení hospodaření s dešťovými vodami na území města, preference vsaku či
znovupoužití dešťové vody při zavlažování před jejím odvodem z území prostřednictvím dešťové
kanalizace.
https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-5

12.

Kopřivnické dny techniky / podpora tradiční akce

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

Termín plnění – 8. – 9. 6. 2019
Odpovědnost – tisková mluvčí

Plnění – Akce proběhla dle plánu 8. a 9. června 2019.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=tisice-lidi-do-koprivnice-opet-prilakala-technika&id=tiskovezpravy-koprivnice&tz=1780

13.

Mezinárodní Den dobrovolnictví / ocenění dobrovolníků, dárců krve (společenský večer s
vyhlášením)

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OSVZ/ORM

Plnění – V červnu proběhlo ve Vile Machů ocenění bezplatných dárců krve starostou města.
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=starosta-ocenil-pravidelnedarce-krve-a-krevni-plazmy&clanek=25751

14.

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

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

Termín plnění – 2019
Odpovědnost – OSVZ/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 2020. Pro informování o projektu byl vytvořen na webu města samostatný odkaz pod záložkou
Sociální oblast. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=aktivni-senior
15.

Aktivity pro děti a mládež v období letních prázdnin / organizace volnočasového programu
Někdo ven???, nabídka dobrovolnických aktivit

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

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OŠKS/NNO

Plnění – Pro děti a mládež se v období letních prázdnin uskutečnila série volnočasových aktivit v rámci
programu Někdo ven???
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16.

Naplňování aktivit Zdravotního plánu města Kopřivnice ve spolupráci s koordinátory
ZP na školách / Kurzy první pomoci a výchova ke zdraví (zdravé stravování), šikana a
kyberšikana pro žáky 6. ročníků, protidrogová prevence

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

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OSVZ/OŠKS/ORM

Plnění – Formou zdravotního víceboje prošli všichni žáci 8. tříd kurzem zdravovědy. V 11 termínech si 11
tříd žáků ve 180 minutách prověřilo znalosti z oblasti první pomoci či si prošli zkouškou zvládání
stresových situací. V části reflexe si pak znalosti v oblasti první pomoci doplnili.
Na jaře 2019 proběhly na ZŠ pro 8. třídy besedy o stravování a životosprávě s názvem „Postav si svou
pyramidu“ v rozsahu 90 minut.
Na podzim 2019 proběhly besedy s ukázkami modelových příkladů pro všechny žáky 6. tříd ZŠ v Kopřivnici
na téma Šikana (90 min) a návazně pak Kyberšikana (90 min). Akce měly veliký úspěch.

17.

Zapojení do kampaně „Na kole do práce“ / oslovení podnikatelského sektoru prostřednictvím
RRLZ, výzva k účasti zaměstnanců MÚ

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

Termín plnění – květen 2019
Odpovědnost – ORM

Plnění – Kopřivnice se poprvé v roce 2019 pustila do vlastní organizace výzvy Do práce na kole (v
předešlých letech jezdila pod hlavičkou Nového Jičína). V rámci výzvy proběhlo i vyhodnocení samotného
úřadu, nejlepší jezdci byli oceněni. Z úřadu se zapojilo 28 úředníků, celkem najeli 2 890 km.
https://www.dopracenakole.cz/locations/koprivnice
http://koprivnice.cz/index.php?tema=radnice-je-letos-organizatorem-kampane-do-prace-nakole&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=25376

18.

Festival Medu a písničky / podpora akce organizované Českým svazem včelařů (pobočka
Kopřivnice) v areálu Fojství

Vazba na strategický plán – C.3.2
Indikátor – podpora projektu

Termín plnění – září 2019
Odpovědnost – Komise PZM a MA21

Plnění – Pracovní skupina pro přidělování dotací města Kopřivnice schválila zvýšení příspěvku na tuto akci
i v roce 2019. Festival Medu a písničky je považována za jednu ze dvou nejvýznamnějších akcí ve městě
pořádanou podnikatelským a neziskovým sektorem.
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