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Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 15/02/2021

Plán zlepšování pro rok 2020
I. Zkvalitnění kategorií A, B
č.
1.

Téma
Kód SP
UR
I.

vize

splněno
2.

I.

I.

vize

splněno

4.

I.

C.5.1

splněno
5.

IX.

C.5.1

v realizaci
6.

I.

C.5.1

zrušeno
7.

I.

C.5.1

zrušeno
8.

I.

vize

splněno
9.

I.

Indikátor

Obhajoba kategorie B - aktualizace auditů udržitelného rozvoje

obhajoba

vize

Termín plnění

Odpovědnost

2020

Tým pro sledování stavu
udržitelného rozvoje
města

Dne 10.11.2020 proběhla Obhajoba kategorie B v kritériích MA21. Z důvodu nastavení vládních opatření proti šíření viru Covid 19, poprvé on-line. Na základě prezentovaných výsledků aktivit
Pracovní skupina MA21 při Radě vlády pro Udržitelný rozvoj ze dne 19.11.2020 městu Kopřivnice přidělila městu Kopřivnice kategorii B s platností 3 roky, t.j. 2020 - 2022 včetně. Audit
udržitelného rozvoje nejen města Kopřivnice lze shlédnout na www.ma21.cz, záložka Audity UR.

metoda Pokračování v propojování aktivit Zdravého města a plnění strategického plánu města / sledování aktivit/indikátorů se vztahem
kvality k tématu udržitelného rozvoje, práce s náměty z fóra Zdravého města

v realizaci

3.

Akce

sledování
indikátorů

2020

ORM

Pro dílčí oblasti udržitelného rozvoje a priortiní oblasti strategického plánu byly schváleny nové oborové koncepce. Zastupitelstvo města Kopřivnice v únoru schválilo strategický dokument pro
oblast zdraví - Zdravotní plán města Kopřivnice na léta 2020-2022, zároveň vzalo na vědomí vyhodnocení plánu z minulého období. V červnu byly zastupitelstvem města schváleny strategické
dokumenty z oblasti dopravy - Plán udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy. Fórum ZM se v letech 2019 a 2020 neuskutečnilo. V roce 2019 bylo nahrazeno 1. ročníkem
participativního rozpočtu, v roce 2020 s ohledem na nastavená opatření zvolen stejný scénář: 2. ročník participativního rozpočtu, který se setkal s větším zájmem veřejnosti.
realizace

Promítnutí "chytrých řešení" do připravovaných projektů města

2020

vedení

V rámci jarního nouzového stavu zavedeno využívání nové metody smart komunikace - Mobilní rozhlas. Aktuálně využívá cca 1 869 Kopřivničanů. V rámci projektu Revitalizace centra města je
zapracován smart systém veřejného osvětlení s možností ovládání osvětlení centra „po úsecích“ či s možností přisvětlení/tlumení osvětlení (opět po úsecích) dle aktuální potřeby. V rámci příprav
a realizace úprav a rozšiřování parkovacích ploch jsou zapracovávána opatření pro zadržování vody v krajině (propustné povrchy, polopropustné povrhy, retenční nádrže, …). Město zveřejnilo
sadu mapových podkladů z geografického informačního systému (mapa odpadového hospodářství, mapa veřejných prostranství, územní plán všech obcí ORP Kopřivnice, ...). Z dotačních
prostředků bylo pořízeno Komunální vozidlo CITY II – elektromobil, společnosti Slumeko, s.r.o. Radou města schválen záměr: v rámci stavby odkanalizování místních částí do výkopu ukládat
chráničky umožňující rozšiřování/zavedení kabelu pro rozšíření optické sítě - realizace KTK.
Zavádění nových nástrojů pro zlepšení komunikace s občany / aplikace mobilní rozhlas, portál občana, aktualizace webových
stránek města, …

realizace

2020 - 2021

tajemnice

Novým nástrojem, zavedeným na počátku roku z důvodu potřeby informovat veřejnost nadstandartním způsobem v rámci nouzového stavu, byla aplikace Mobilní rozhlas, viz komentář výše u
bodu 3. Pro zavedení portálu občana a aktualizaci webových stránek byl zpracován projekt Kvalitní úřad Kopřivnice na jehož realizaci byla počátkem r. 2021 schválena dotace. Realizace projektu
bude probíhat od dubna 2021 do března 2023.
Realizace sociologického průzkumu mezi obyvateli, zjištění indikátoru ECI 1 - Spokojenost s místním společenstvím

realizace
průzkumu

2020

OŠK

Z důvodu vládních opatření (Covid 19) byl výpočet všech standartizovaných indikátorů o rok odložen. V roce 2020 byla podána žádost o dotaci na realizaci výpočtu indikátoru ECI. 1 Spokojenost
obyvatel s místním společenstvím. Součást projektu Kvalitní úřad.
realizace

Organizace Fóra Zdravého města a Fóra mladých

květen 2020

ORM/OŠKS

květen 2020

ORM/OŠKS

Z důvodu vládních opatření (Covid 19) v květnu nezrealizováno. Alternativní podzimní scénář byl také z důvodu přetrvávajících obav veřejnosti zrušen.
realizace

Organizace školního fóra

Z důvodu vládních opatření (Covid 19) v květnu nezrealizováno. Alternativní podzimní scénář byl také zrušen. Školy měly jako prioritu stanoveno zajištění vlastní klasické výuky s cílem srovnání
rozdílů a dohnání výuky z jara.
Realizace projektu z participativního rozpočtu 2019 / komunitní projednání podoby řešení, realizace vítězného návrhu z roku
realizace
2020
ORM
2019, slavnostní otevření
Vítězem 1. ročníku participativního rozpočtu města Kopřivnice se stal projekt výstavby dětského hřiště na ul. Javorové. Dne 15. září bylo hřiště slavnostně otevřeno. Akce byla součástí projektu
"Rozvoj MA21 aneb Zdravě ve Zdravém městě" podpořeného dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Realizace participativního rozpočtování 2020/ vyhlášení výzvy, veřejná prezentace návrhů

Stránka 1

schválení v RM,
ZM

2020

ORM/OF/vedení města
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Plán zlepšování pro rok 2020
I. Zkvalitnění kategorií A, B
č.

Téma
Kód SP
UR

II.

B.4.6

v realizaci
11.

III.

B.5.2

v realizaci

12.

III.

B.5.1

VII.

B.4.6

nesplněno
14.

15.

16.

X.

B.4.6

Odpovědnost

Realizace dílčích opatření Adaptační strategie na změnu klimatu / např. podpora žadatelů o kotlíkové dotace v rámci III. výzvy;
usnesení,
2020
realizace akcí
monitoring kvality ovzduší (v případě schválení dotace)
Město podpořilo úspěšné žadatele o kotlíkovou dotaci ve 2. a 3. výzvě, celkem podpořeno 12 žadatelů, celková dotace ve výši 60 tis. Kč.
Monitoring kvality ovzduší by měl začít v 3/2021, pokud zhotovitel projektu (Ekotoxa Brno) získá dotaci. Akce by se měla uskutečnit v Kopřivnici, Ostravě a Opavě.
Naplňování závazků energetické politiky v souladu s Pravidly systému energetického managementu města Kopřivnice /
vykonávaného v souladu s ISO 50001

realizace

2020

OŽP

energetik města

Daří se sbírat data o spotřebách energií, realizovat energetická opatření (zejména zateplení budov), snižovat meziročně spotřebu energie a z toho emise CO2 (hlavní cíle udržitelé energetiky
města Kopřivnice). Kopřivnice si „drží poměrně nízkou cenu tepla“ pro koncové uživatele - výsledek projektu modernizace centrálního zdroje tepla. Nedaří se: realizovat obnovitelné zdroje energie
na majetku města (ani není plánován), realizovat úspory energie a nákladů na veřejné osvětlení pomocí nových technologií (LED, nové optiky svítidel, ...), plánovat en. úsporná opatření k
realizaci, jako výstup z energetických dat z en. sw města, realizovat en. opatření na budovách v souladu se schválenými koncepcemi (do en. třídy B se daří jen u některých realizací). Neexistuje
předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavebnictví. Chybí projekt na využívání dešťové vody v budovách města.
Realizace průběžného vzdělávání v oblasti udržitelné energetiky dle potřeb organizací / školy, zaměstnanci MÚ, atd.

realizace školení

2020

energetik města

Nastavení sledování a vyhodnocování VUR ve školách / vyhodnocování vzdělávání k udržitelnému rozvoji na ZŠ v Kopřivnici sledování
2020
OŠK
indikátorů
vyhodnocení Dobré praxe jiných měst
Z rozpočtu města je poskytován základním i mateřských školám zřízených městem Kopřivnice příspěvek ve výši 19 Kč/žák na realizaci VUR. Akce sledování a vyhodnocování VUR ve školách
přechází do roku 2021.
Koncepční uchopení oblasti globální odpovědnost / pracovní skupina pro oblast globální odpovědnost, memorandum o
spolupráci s dalšími subjekty působícími ve městě v oblasti globální odpovědnost

memorandum

2020

Komise PZM a MA21

splněno

V závěru roku 2019 vznikla pracovní skupina pro téma globální odpovědnost vytvořená při Komisi ZM a MA21. Tým vznikl v návaznosti na doporučení z auditu udržitelného rozvoje, z posledních
hodnocených období realizace místní Agendy 21. Tým tvoří koordinátorka PZM a MA21 města Kopřivnice a dvě členky komise PZM a MA21. Náplní týmu je koncepčně uchopit téma globální
odpovědnost města (dále jen GO). Aktivity týmu: 2019 – spolupráce s Charitou ČR (proškolení koordinátorky), dotazníkové šetření mezi širokou veřejností – cíl: zkonkretizovat téma GO pro
Kopřivnici, pro bližší zacílení aktivit. 2019/2020 - podána žádost o dotaci na Českou rozvojovou agenturu, následně omezení aktivit z důvodu COVID, 2020 spolupráce na auditu udržtelného
rozvoje a obhajobě kategorie B, žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje 2021 na projekt "Kopřivnický GLOBUS".

IV.

Plán udržitelné městské mobility / projednání v orgánech města

B.1.1

schválení v RM,
ZM

2020

ORM

splněno

Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice vzala Rada města Kopřivnice na vědomí a doporučila zastupitelstvu města ke schválení dne 9. 6. 2020 usnesením č. 1166. Dne 25. června
Zastupitelstvo města Kopřivnice dokument schválilo usnesením č. 207.

IV.

Koncepce statické dopravy města Kopřivnice / projednání v orgánech města

B.1.2

V.
splněno

schválení v RM,
ZM

2020

ORM

Koncepci statické dopravy města Kopřivnice vzala Rada města Kopřivnice na vědomí a doporučila zastupitelstvu města ke schválení dne 17. 3. 2020 usnesením č. 961. Dne 25. června
Zastupitelstvo města Kopřivnice dokument schválilo usnesením č. 207.

splněno
17.

Termín plnění

Ředitelé organizací by měli organizovat každoročně, školitel: energetik města. V každé organizaci kromě MÚ a SpSK proběhlo alespoň jednou, někde 2 x za uplynulé 3 roky. SSSMK a KDK
organizují jednou ročně, mimo rok 2020 z důvodu vládních opatření (Covid 19).

zrušeno
13.

Indikátor

Rada města na své 38. schůzi dne 17. března schválila pravidla 2. ročníku participativního rozpočtu. Do 30. června obyvatelé podali 15 návrhů, 6 projektů postoupilo do veřejné prezentace a
hlasování o vítězi. Hlasování probíhalo od 12. října do 9. listopadu. Hlasovat se mohlo prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas a na webu města. Vítězný projekt: Znovuotevření skateparku
Kopřivnice s 957 hlasy, 2. místo s 523 hlasy: Vybudování workoutového a fitness hřiště ve Vlčovicích a 3. místo: Instalace herních prvků pro menší děti u kulturního domu v Mniší. Výsledky
druhého ročníku potvrdily zvyšující se zájem veřejnosti o participativní rozpočtování.

splněno

10.

Akce

D.1

Aktualizace Zdravotního plánu / projednání dokumentu v orgánech města, realizace dílčích aktivit - např. vzdělávání veřejnosti a
trenérů sportovních klubů v poskytování 1. pomoci

realizace

2020

OSVZ

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. V lednu 2020 proběhlo veřejné připomínkování dokumentu a 18. února 2020 projednání v radě města Kopřivnice. Zastupitelstvo
města Kopřivnice dokument schválilo dne 27. února 2020, usnesením č. 167.
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Plán zlepšování pro rok 2020
II. Udržitelné zdravé město
č.
1.

Téma
Kód SP
UR
I/III

B.4.6 Vyhodnocení a aktualizace sady Místně specifických indikátorů udržitelného rozvoje města Kopřivnice

v realizaci
2.

I.

I.

C.5.1

splněno

4.

I.

B.4.6

splněno
5. VII/VIII B.4.6
splněno
6.

II.

B.4.6

zrušeno
7.

X.

D.1.1

splněno

Indikátor

Termín plnění

Odpovědnost

usnesení RM

2020

ORM/OŽP/OSV

Místně specifické indikátory udržitelného rozvoje byly naposledy vyhodnoceny v závěru roku 2019. Výsledky jsou dostupné na webových stránkách Projektu Zdravé město a místní
Agendy 21 Kopřivnice. Aktualizace je plánována v návaznosti na aktualizaci Společných Evropských indikátorů ECI.1 Spokojenost s místním společenstvím, A.3 Mobilita a místní
přeprava obyvatel, B.10 Ekologická stopa města, které jsou jedním ze zdrojových souborů.

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

splněno

3.

Akce

výroční zprávy

2020

tajemník

V současné době je město zapojeno do Benchmarkingové iniciativy, realizuje energetický management a místní Agendu 21, plní kritéria pro CSR1 = společenská odpovědnost
organizací. Město se po dvou letech opět uchází o Národní cenu za CSR v kategorii veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní není
podnikání. Tu získalo poprvé v roce 2016, ve své kategorii zvítězilo, v roce 2018 obsadilo 2. místo a získalo mezinárodní certifikát. Vyhodnocení roku 2020 bude zveřejněno počátkem
roku 2021.
Medializace a propagace projektů města / především významných investičních akcí (rekonstrukce centra, odkanalizování
místních částí, ….)

příprava a
realizace

2020

OŠKS/ORM

Propagace projektů je tradičně zajišťována prostřednictvím webu města, samostatných webových stránek www.koprstavi.cz, tiskových zpráv, článků v Kopřivnických novinách a
reportáží v kabelové televizi. Pro projekt Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší byla vytvořena speciální sekce webových stránek - dostupné z hlavní stánky webu města. V
roce 2020 proběhla 3 tradiční setkání s občany místních částí, která byla letos v dotčených "obcích" více zacílena na tento projekt. Místní diskutovali se zástupci města i dalších
dotčených subjektů projektu.
Dalším sledovaným mediálním tématem roku se stalo dlouho očekávané a ostře sledované opakované výběrové řízení na dodavatele stavby centra města. V září byla veřejnosti
prezentována návazná architektonická studie úprav veřejného prostranství před současným technickým muzeem.
Získání externích prostředků na realizaci aktivit MA21 / př. z MSK, MŽP, MV, MZ, nadace Partnerství, ČEZ, nadace VIA,
Česká rozvojová agentura

schválení
smlouvy

2020

ORM

V roce 2020 město Kopřivnice získalo dotaci 199 900 Kč (53 %) z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Rozvoj MA21 aneb Zdravě ve Zdravém městě" z dotačního
programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Projekt byl realizován pouze částečně z důvodu nastavených protiCovid opatření. Dále MSK
podpořil projekt „Aktivní senior 2020".
Finanční podpora aktivit neziskových organizací v oblasti udržitelného rozvoje / zpracování podmínek programu dle
podmínek MA21 a vyhlášení výzvy k předkládání projektů

schválení
podmínek RM

2020

ORM

V rozpočtu města byla schválena částka 30 tis. Kč na podporu žádostí o dotace na akce pro veřejnost v oblasti udržitelného rozvoje. Více o dotačním programu Zdravého města na
www.koprivnice/dotace. Podpořeny byly 3 projekty: částkou 10 000 Kč projekt Otevření komunitního centra Vlčovjan (žadatel Vlčovjané, z. s.), částkou 11 000 Kč projekt Dětský den s
Hasiči – Z pohádky do pohádky (žadatel 3. SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Vlčovice) a částkou 4 000 Kč projekt Dny zdraví žadatele Taneční centrum Relax, z.s.
Realizace osvětových akcí pro veřejnost k tématům UR / Ekologická stopa města Kopřivnice, Adaptační strategie na změnu
klimatu, apod.

realizace min 1
akce

2020

OŽP/ORM

realizace

2020

ORM

Mělo být součástí akcí ke Dni Země 2020, který byl z důvodu nastavení vládních opatření proti šíření viru Covid 19 zrušen.
Podpora dobrovolnictví zaměstnanců MÚ / Pravidelné sbírky k podpoře charitativního e-shopu Člověk v tísni, potravinová
sbírka, Světluška, Charita apod.

V průběhu roku probíhala sbírka brýlí pro Afriku, do které přispívali také zaměstnanci úřadu. V 1. kole (do prázdnin) sesbíráno 426 ks brýlí 102 ks obalů. 2. kolo zatím nesečteno. V
adventním čase byly vyhlášeny 3 sbírky. Veřejná sbírka ošacení pro potřeby klientů organizací působících na území města – Armády spásy, spolku „Máš čas?“, který provozuje
Nízkoprahové denní centrum Racek, a Střediska sociálních služeb města Kopřivnice provozujícího azylový dům a noclehárnu. Věcí bylo nasbíráno tolik, že pro jejich odvoz do prostor
Armády spásy bylo zapotřebí dvou plně naložených osobních aut. Dále probíhaly dvě sbírky mezi zaměstnanci úřadu: sbírka hraček pro děti z ubytovny Pod Červeným kamenem a
financí na štědrovečerní večeři pro osoby bez přístřeší. Mezi zaměstnanci úřadu vybráno 6 100 Kč. Proběhla aktualizace pracovního řádu, účinnost od 1. 1. 2021 - omluvená absence
vč. náhrady mzdy v případě, že zaměstnanec vykonává dobrovolnickou činnost.
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Plán zlepšování pro rok 2020
II. Udržitelné zdravé město
č.
8.

Téma
Kód SP
UR
IX.

D.1.2

zrušeno
9.

10.

VI.

A.2.4

13.

14.

Odpovědnost

realizace akcí

2020

OSVZ/Komise
PZM a MA21

Již několik let organizuje Dětské zastupitelstvo Kopřivnice pro seniory několikrát do roka soutěžní odpoledne při hře Bingo. Letos z důvodů vládních opatření v souvislosti s Covid-19
však neproběhalo. Ze stejného důvodu se neuskutečnily: tradiční Hry zdravotně postižených, přehlídka Motýlek, ani v rámci projektu "Rozvoj MA21 aneb Zdravě ve Zdravém městě"
naplánovaná Mozkocvična - série lekcí trénování trénování paměti a koncentrace pro seniory organizované místními skauty.
Pokračování ve spolupráci s podnikatelským sektorem / v rámci aktivit PZM a MA21 (Kopřivnické Dny techniky, Dny
technické kariéry, Snídaně s podnikateli, atp. )

realizace akcí

2020

Komise PZM a
MA21

VIII.

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

C.3.2

IV.

B.2

IV.

B.2.1

realizace

2020

ORM/OŠKS

Na rok 2020 byla projednána a sjednána řada akcí, které byly vzhledem k pandemii Covid 19 postupně rušeny, a to jak ze strany Kopřivnice, tak i partnerských měst. Šest akcí se mělo
konat v Kopřivnici: 4 z oblasti - kultury, poznávání, výměny zkušeností a 2 sportovní - Oslava 100. výročí FC Kopřivnice a Běh rodným krajem Emila Zátopka. Tyto dvě akce se měly
konat za účasti všech partnerských měst Kopřivnice - Trappes, Zwönitz, Myszków, Castiglione del Lago a Bánovce nad Bebravou. Dalších 11 akcí se mělo uskutečnit v partnerských
městech. Tři akce sportovní a 8 akcí z oblasti - kultury, poznávání a výměny zkušeností.
Realizace aktivit na podporu udržitelné dopravy v souladu s akčním plánem Plán udržitelné městské mobility města
Kopřivnice / rozvoj cyklostezek, podpora hromadné dopravy, podpora kampaní - Do práce na kole, Evropský týden mobility, …

realizace

2020

OVS/ORM

Oblast cyklodopravy popsána v následujícím bodě 12. V roce 2020 probíhala jednání o přímé autobusové lince z Kopřivnice do Hranic přes Příbor a Nový Jičín. Plán: zprovoznění od 1.
1. 2021, důvodu nastavených protiCovid opatření pozastaveno. Stále probíhá jednání o znovuzavedení cyklobusu Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát p. R., Bílá. Předpokládané zahájení
provozu červen 2021. Došlo k navýšení autobusového spoje – náhrada za MHD – Korej). Byla zahájena jednání o zavedení provozu elektrokoloběžek a elektroskůtrů (Kopřivnice, Nový
Jičín, Příbor). V roce 2020 proběhla projektová příprava přestavby křižovatky ulic Obr. míru a Francouzská na okružní, také chodníku na ul. Severní, proběhla aktualizace projektové
dokumentace a byla podána žádost o dotaci na realizaci chodníku Vlčovice – Mniší, vč. 2 zastávek a přechodů. Za účelem zklidňování dopravy dochází k rozšiřování „zón s maximální
povolenou rychlostí 30 km/h. (Lubina, ...). Z Akčního plánu dále byly realizovány za účelem zklidňování, bezpečnosti a regulace statické dopravy následující akce: rozšíření parkovacích
ploch na ul. Družební, doplnění parkovacích pruhů a výhyben na ul. Pionýrská, doplnění parkovacích pruhů na ul. Pod Bílou horou. Opomenout nelze ani téma parkování na ulici Školní
– zpracována projektová dokumentace.
Kopřivnice v r. 2020 podruhé organizovala výzvu Do práce na kole pod vlastní patronací (v předešlých letech jezdila pod hlavičkou Nového Jičína). V rámci výzvy proběhlo i
vyhodnocení samotného úřadu, 8 týmů, 25 účastníků, 2 751,2 km na vlastní pohon, nejlepší jezdci byli oceněni. Týden mobility nabídl kromě Zátopkových běhů také řadu dalších
jednorázových akcí. MŠ se zapojily zářiovou výzvou "Do školičky pěšky, na koloběžce či na kole … na čerstvém vzduchu bude vesele".
Pokračování v realizaci aktivit Cyklostrategie města "Kopřivnice na kolečkách" / doplnění cyklomobiliáře, obnova značení,
příprava a realizace nových cyklotras aj.

realizace aktivit

2020

cyklokoordinátor, ORM

splněno

Proběhl nákup 3 ks cyklostojanů po 6 stáních pro spolek Vlčovjan. Bylo přerušeno neúspěšné jednání o výkupu pozemků potřebných pro realizaci cyklostezky Vlčovice - Lichnov,
napojení na cyklostezku Frenštát. V rámci PUMM byl aktualizován cyklogenerel města z roku 2016 a analýza bezbariérových tras z roku 2018. Byla podána a schválena žádost o dotaci
na cyklostezku Kopřivnice - Závišice, realizace proběhne 2021.

VII.

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

A.3.1

příprava a
realizace

2020

OŠKS

splněno

Veškeré aktivity v rámci všech platforem i v oblasti vzdělávání zajištěny – za rok 2020 přes 70 akcí a cca 1500 účastníky ze všech cílových skupin (akce on-line, off-line, fyzicky, aktivity
spolupráce na dálku).

VII.

Program pro ZŠ na prevenci rizikového chování / prevence kriminality, trestní odpovědnost, šikana a kyberšikana pro
všechny žáky 6. tříd., realizace projektu TOOP = Trestní odpovědnost a občanský průkaz

D.2.3

zrušeno
15.

Termín plnění

splněno

splněno

12.

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.

Indikátor

Tradičně probíhá spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů, která se v roce zásadně ovlivněném epidemií nesetkala. V červnu rada města rozhodla o odpuštění nájemného 48
podnikatelům v celkové výši necelých 400 tis. Kč, kteří využívají městské pronajaté prostory pro poskytování služeb či obchod (ne garáže, sklady či pozemky). Analogický postup zvolil
také kulturní dům Kopřivnice (11 zájemců, 48 tis. Kč). V září proběhla na kopřivnickém polygonu nejmasivnější akce roku Kopřivnické dny techniky. Generálními partnery 8. ročníku
akce bylo město Kopřivnice a společnost Tatra Trucks, a. s. V květnu se někteří zaměstnavatelé zapojili do akce Do práce na kole. Tradiční Farmářské trhy můžeme v této kapitole
zmínit také.

zrušeno

11.

Akce

II

2020

OŠKS/ORM

Realizace besed pro žáky 6. ročníků ZŠ na téma nebezpečí šikany a kyberšikany byla zahrnuta v projektu "Rozvoj MA21 v Kopřivnici aneb zdravě ve Zdravém městě". Z důvodu jarní
koronavirové krize měly školy na podzim jako prioritu stanoveno zajištění vlastní klasické výuky s cílem srovnání rozdílů a dohnání výuky z jara. O nabídku z projektu neměly školy
zájem.

C.5.2 Medializace aktivit PZM a MA21 / min. 1 příspěvek měsíčně v místním či regionálním tisku nebo vysílání KT

splněno

realizace
opatření

zveřejnění
příspěvku

2020

ORM/OVV

Minimálně 1 příspěvek za měsíc vztahující se k aktivitám PZM a MA21 je zveřejňován prostřednictvím Kopřivnických novin, KTK, tiskových zpráv či na Facebooku.
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Plán zlepšování pro rok 2020
III. Harmonogram dalších aktivit
č.
1.

Téma
Kód SP
UR
I.

vize

splněno

2.

I.

IX.

D.3.1

zrušeno
5.

IV.

B.4.6

splněno
6.

V.

IV.

B.4.6

splněno

8.

II.

B.4.6

zrušeno
9.

II.

Termín plnění

Odpovědnost

realizace
projednání

2020

ORM

zveřejnění

2020

ORM

Ve spolupráci s Místním akčním plánem ORP Kopřivnice pro oblast vzdělávání byl připraven příspěvek na téma Školky snídají férově. Druhý příspěvek bude připraven na téma Adventní
sbírky - nová tradice dobrovolnictví. https://dobrapraxe.cz
Kampaň Týden pro rodinu / realizace akcí zaměřených výhradně na rodinu, sportovní a zábavní forma ve spolupráci s
organizacemi a spolky působící v Kopřivnici
Z důvodu nastavení vládních opatření proti šíření viru Covid 19, nezrealizováno.
Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / organizace tradičních akcí - Běh rodným krajem Emila Zátopka,
Minizátopek, Lidový běh, Zátopkova pětka a desítka, Běh dětí Kopřivnicí, Na úřad bez auta, aj.

realizace akcí

05/2020

OSVZ/DDM/Kultur
ní dům Kopřivnice

realizace akcí

září 2020

OŠKS/ORM/
Atletický klub Emila
Zátopka

Týden mobility nabídl kromě Zátopkových běhů také řadu dalších jednorázových akcí, např.: Farmářský trh II, přednáška na téma 1. pomoc či Alzheimerova choroba, seznámení veřejnosti se
záměrem umístění sochy E. Zátopka v budoucím centru města. MŠ se zapojily zářiovou výzvou "Do školičky pěšky, na koloběžce či na kole … na čerstvém vzduchu bude vesele". Dnem, kdy
vyrazili zaměstnanci MÚ Kopřivnice „Na úřad bez auta“ se stalo úterý 22. září.
mediální výstup

7.4., 4.17.10.2020

OSVZ/ORM/ tisk.
mluvčí

Z důvodu nastavení vládních opatření, byly některé jarní aktivity zrušeny: Mozkocvična – I., II., III. část, workshop pro seniory, Zdravíčko 2020 aneb zdravé děti, zdravé školy I. a II. část Soutěž pro žáky 3. – 5. ročníků, pořádá ZŠ Floriána Bayera, přednášky pro dívky 8. a 9. tříd na téma poruchy příjmu potravy, Tělesná měření s krajskou hygienickou stanicí. Přesunutím či
úpravou termínu na podzim se podařilo uskutečnit: Alzheimerova choroba – přednáška pro veřejnost, Zásady 1. pomoci - 3 přednášky pro veřejnost. Na konci září se Kopřivnice podruhé
zapojila do plavecké soutěže měst. Ve své kategorii veřejnost vyplavala 1. místo. Z dotačního programu Zdravé město byla podpořena žádost spolku TC Relax, z.s., který v pěti dnech (5. - 9.
října) zdarma pořádal začátečnické lekce a představení základů tance pro všechny věkové kategorie.
Zapojení do kampaně "Do práce na kole" / oslovení podnikatelského sektoru prostřednictvím RRLZ2, výzva k účasti zaměstnanců
MÚ

realizace akce

květen 2020

ORM

Kopřivnice se v r. 2020 podruhé pustila do vlastní organizace výzvy Do práce na kole (v předešlých čtyřech letech jezdila pod hlavičkou NJ). V rámci výzvy proběhlo vyhodnocení jarní
celoměstské výzvy a to na červnové akci Cykloodpoledne. Celkem se na Kopřivnicku registrovalo 51 týmů, které ujely téměř 30 tisíc kilometrů. Proběhlo také vyhodnocení MÚ, 8 týmů, 25
účastníků, 2 751,2 km na vlastní pohon, nejlepší jezdci byli oceněni. Dalším hromadně organizovaným dnem, kdy vyrazili zaměstnanci MÚ Kopřivnice „Na úřad bez auta“ se stalo úterý 22.
září.
Kampaň Den Země / uspořádání celodenní akce pro školy a veřejnost + Sbírka Kola pro Afriku; Pohádkový les (DDM + MěÚ)

realizace akcí

18.4. a 24.4.
2020

OŽP/ORM/DDM

realizace

2020

OŽP/ORM

Z důvodu nastavení vládních opatření proti šíření viru Covid 19, nezrealizováno.

B.4.6 Organizace osvětové kampaně na ochranu ovzduší zaměřené na lokální topeniště

zrušeno

Indikátor

Epidemie Covid-19 tuto oblast zásadně ovlivnila, přesto se některé akce podařilo uskutečnit. Dne 20. 1. 2020 proběhlo setkání s obyvateli Vlčovic a Mniší - téma Odkanalizování. V červnu
proběhlo setkání s maminkami ze sídliště KOREJ a předkladatelkami vítězného návrhu KO-PROJEKTŮ 2019 s cílem výběru vítězného návrhu realizace budoucího hřiště. V místních částech
se diskutovalo i v září, proběhla 3 tradiční setkání s občany ve všech místních částech - Vlčovice, Mniší i Lubina. Ve stejném měsíci byla široké veřejnosti prezentována návazná
architektonická studie úprav veřejného prostranství před Technickým muzeem a seznámení veřejnosti se záměrem umístěním sochy E. Zátopka v budoucím centru města společně s
prezentací aktivit souvisejících s připravovaným výročím 100. let od narození kopřivnického rodáka Emila Zátopka.

D.1.1 Kampaň Dny Zdraví / podpora akcí neziskových a příspěvkových organizací k tématu, pomoc při medializaci

splněno

7.

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

C.5.1 Příspěvky za město Kopřivnice v databázi Dobrá praxe / min. 2 příspěvky

v realizaci
4.

Akce

Mělo být součástí akcí ke Dni Země 2020, který byl z důvodu nastavení vládních opatření proti šíření viru Covid 19 zrušen.
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Plán zlepšování pro rok 2020
III. Harmonogram dalších aktivit
č.
10.

Téma
Kód SP
UR
II.

B.4.6 Organizace komunikační kampaně k odpadovému hospodářství zaměřené na třídění odpadů

splněno

11.

X.

B.4.6

splněno
12.

13.

14.

VI.

B.4.6

Termín plnění

Odpovědnost

realizace

2020

OŠKS/OŽP

V červnu proběhla informační kampaň „Stop brajglu“, cíl: informovat širokou veřejnost, jak nakládat s objemným odpadem, aby nedocházelo k jeho neoprávněnému odkládání u kontejnerů. V
rámci kampaně byly využity billboardy s informacemi, kam lze odpady odložit, jaké služby jsou občanům nabízeny, sankce či hrozby v případě neoprávněného odložení odpadu (např. šíření
štěnic a jiného obtížného hmyzu atd.). Umístění billboardů: 3 dny na prostranství před KDK, dále na travnaté ploše mezi autobusovým nádražím a vilou Machů, naposledy u stanoviště
kontejnerů na ulici Družební.
Místní férová snídaně / uspořádání akce ve spolupráce s partnery - zahájení Týdne pro rodinu

realizace akce

09/05/2020

ORM

Termín v roce 2020 připadl na sobotu 9. května. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu byla zvolena forma fotosoutěže, kdy lidé snídali doma a následně zasílali fotografie do soutěže.
Zapojilo se 6 soutěžících a vyhodnocovala komise PZM a MA21. K akci se připojil i projekt MAP - zapojilo se 6 MŠ (I. Šustaly, Pionýrská, Lubina, Motýlek a školky ze Závišic a Skotnice).
Hrubým odhadem se zapojilo do akce 30 rodičů a dětí i učitelky. Z příspěvků byl vytvořen Férový receptář. http://www.koprivnice.cz/skolstvi/map/aktivity/2020/rodice
Farmářské trhy / organizace 4 trhů za rok

realizace akcí

2020

OMM

První trh proběhl 16. května, doprovodným programem byl O-světový stan, kde probíhala osvěta veřejnosti k tématům SDG´s (17 cílů udržitelného rozvoje) zábavnou formou: např.: sběr brýlí
pro Afriku, Baterkománie, Fair Trade, vzdělávání pro udržitelný rozvoj formou rozvojových her, výstava na stromech. Druhý trh proběhl 11. září, doprovodný program: výstava drobných
hospodářských zvířat, 3. trh 9. října, s mykologickou poradnou. Čtvrtý trh byl pro nepřízeň počasí zrušen.

VII.

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

B.4.6

realizace akcí

2020

OŠKS/ORM

splněno

Do květnové Férově snídaně se zapojilo 6 MŠ a z příspěvků byl vytvořen Férový receptář, jako výsledek aktivity spolupráce v rámci MAP II. Kopřivnice je jedním z pěti tuzemských měst
zapojených do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local 2020. Celoevropský projekt, jehož cílem je zvýšit kvalitu lokální práce s mládeží, posílení spolupráce mezi různými aktéry na
úrovni samospráv a především posílit mezinárodní rozměr práce s mládeží. Projekt pořádá a financuje Dům zahraniční spolupráce za pomoci programu Erasmus+. Popis aktivit projektu, viz
bod 15. Šest místních mateřských škol a ZŠ a MŠ Motýlek se zapojily do projektu skutečně zdravá škola. Mateřská škola Záhumenní již splnila bronzový stupen programu.

VIII.

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

D.1.1

VII.

V.

D.1.1

zrušeno

realizace aktivit

červenec - srpen
2020

OŠKS/NNO

V rámci projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice pro oblast vzdělávání II proběhly 2 turnusy příměstských campů s Mensou (7-8/2020). Proběhla tradiční série prázdninových akcí Někdo
ven??? pro místní neorganizovanou mládež. Novinkou roku 2020 bylo rozšíření o úterní aktivity Pojď se bavit, jejichž organizace vyplynula z potřeb veřejnosti - omezení cestování z důvodu
vládních opatření proti šíření viru Covid 19.

D.2.3 Aktivity ve spolupráci s Dětským zastupitelstvem města Kopřivnice / např. Férová snídaně, Cyklohrátky, Pohádkový les aj.

splněno

16.

Indikátor

splněno

splněno

15.

Akce

realizace aktivit

2020

ORM/koordinátor
dětského
zastupitelstva

Pandemie viru Covid-19 zapříčinila zvýšení množství odpadů, hlavně plastů, členové Dětského zastupitelstva Kopřivnice (dále jen DZ) umisťovali na žluté kontejnery nálepky, které občany
informují o společném sběru plastů a kovového odpadu. DZ je také zapojeno do mezinárodního projektu EGL (viz bod 13.), mladí z našeho města se s kolegy z jiných českých a slovenských
měst učí práci s komunitou. Založení podskupiny MLÁDEŽ na KOPRFÓRU je jedním z výstupů projektu. Dalším výstupem loňského roku je dotazník na základních školách - zjišťování
poptávky mladých po klubu pro mladé.Pandemie viru Covid-19 zapříčinila zvýšení množství odpadů, hlavně plastů, členové Dětského zastupitelstva Kopřivnice (dále jen DZ) umisťovali na
žluté kontejnery nálepky, které občany informují o společném sběru plastů a kovového odpadu. DZ je také zapojeno do mezinárodního projektu EGL (viz bod 13.), mladí z našeho města se s
kolegy z jiných českých a slovenských měst učí práci s komunitou. Založení podskupiny MLÁDEŽ na KOPRFÓRU je jedním z výstupů projektu. Dalším výstupem loňského roku je dotazník na
základních školách - zjišťování poptávky mladých po klubu pro mladé.
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

schválení zprávy
o naplňování

2020

OSVZ/OŠKS/
ORM

V rámci projektu "Rozvoj MA21 aneb Zdravě ve Zdravém městě" z dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 byly plánovány besedy
k tématům: Nebezpečí šikany a kyberšikany - pro žáky 6. ročníků ZŠ, Zdravověda - pro 4. třídu a 8. třídu ZŠ - praktický seminář zážitkovou formou, Zdravé stravování a životospráva - pro 8.
třídu ZŠ – beseda vedená výživovým poradcem, TOOP – Trestní odpovědnost a občanský průkaz – pro 8. třídy ZŠ - besedy o právech a povinnostech občana v souvislosti se získáním
občanského průkazu. Z důvodu nastavení vládních opatření proti šíření viru Covid 19, nezrealizováno.
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Plán zlepšování pro rok 2020
III. Harmonogram dalších aktivit
č.
17.

Téma
Kód SP
UR
VII.

C.3.2 Festival volnočasových aktivit

zrušeno
18.

IX.

Akce

Indikátor

Termín plnění

Odpovědnost

realizace

červen 2020

OŠKS

realizace akce

2020

OSVZ/ORM

Z důvodu nastavení vládních opatření proti šíření viru Covid 19, nezrealizováno.

D.1.1 Mezinárodní Den dobrovolnictví / ocenění dobrovolníků, dárců krve (společenský večer s vyhlášením)

Plán: Ocenění pracovníků, dobrovolníků a občanů působícím v sociální oblasti za mimořádnou, kvalitní, obětavou a uznávanou činnost, za kterou si zasluhují veřejné ocenění a poděkování.
Akce měla být vyvrcholením Týdne sociálních služeb a osobnost měla vzejít z celoměstské ankety. Skutečnost: V polovině června schválen návrh na úpravu poslání akce poskytovatelem
dotace (MSK, Projekt "Rozvoj MA21 aneb Zdravě ve Zdravém městě"): Nevyhlášení veřejné ankety, ale uspořádání společenského setkání pracovníků v sociálních službách a dobrovolníků,
splněno částečně
jako ocenění kvalitní práce a také nasazení v době jarní koronavirové krize. Z důvodu opatření proti šíření nákazy COVID 19, opět zrušeno. Za dodržení platných protikoronavirových opatření
se v říjnu podařilo uskutečnit alespoň tradiční oceňování dárců krve. Do obřadní síně v Ringhofferově vile přicházeli bezpříspěvkoví dárci krve a kostní dřeně postupně. Pozváno bylo 45
dárců a oceňovalo se za rok 2019.
19.

V.

C.3.2 Aktivní senior / soubor kulturních, sportovních, zábavných a vzdělávacích aktivit určených zejména seniorům

realizace aktivit

2020

OSVZ/Junák/Kultu
rní dům Kopřivnice

V roce 2020 měl tradičně proběhnout celoroční program Aktivní senior, aneb setkávání se při sportu, zábavě i vzdělávání. Z důvodů vládních opatření v souvislosti s Covid-19 však proběhly
pouze 4 akce - "Turnaj v bowlingu", posezení s harmonikářem "Sejdeme se, zazpíváme, dobrý vtip si k tomu dáme", Beseda s cestovatelem "Írán není arabská země!" a turnaj v minigolfu "Od
splněno částečně
jamky k jamce". V únoru, březnu a září dále v klubu seniorů probíhal Klub aktivních seniorů. Senioři se scházeli ve čtvrtky k různorodým aktivitám - trénování paměti, hraní deskových her,
tvoření, přednášky. (Projekt aktivní senior byl podpořen z dotace MSK na podporu zdravého stárnutí.)
20.

V.

C.3.2 Plavecká soutěž měst

splněno
21.

II.

VI.

A.3.2

splněno
23.

VIII.

září/říjen

realizace

20. 10. 2020

OŽP

realizace akce

6. - 7.6.2020

OŠK

Z důvodu nastavení vládních opatření proti šíření viru Covid 19, nezrealizováno. Přesunuto na 20. 10. 2021.
Kopřivnické Dny Techniky / podpora tradiční akce

V září proběhla na kopřivnickém polygonu nejmasivnější akce roku Kopřivnické dny techniky. Původní termín, víkend 6. – 7. června změněn na sobotu 26. a neděli 27. září, hl. organizátor
Pavel Farda. Generálními partnery 8. ročníku akce byli město Kopřivnice (podpořeno dotací ve výši 690 tis. Kč) a společnost Tatra Trucks, a. s.

C.3.2 Festival Medu a písničky / podpora akce organizované Českým svazem včelařů (pobočka Kopřivnice) v areálu Fojtství

splněno

30. 10. 2020

Ve středu 30. září se Kopřivnice podruhé zapojila do celorepublikové soutěže Plavecká soutěž měst. V roce 2019 ve své kategorii obsadila 3. místo, letos veřejnost Kopřivnici vyplavala 1.
místo. Celkový počet účastníků: 370 osob. Nejstarší 77 let, nejmladší 1,5 roku, 197 mužů a 173 žen.

C.1.1 Den stromů

zrušeno
22.

realizace

podpora projektu

září 2020

Komise PZM a
MA21

Pracovní skupina pro přidělování dotací města Kopřivnice doporučila radě města přidělení dotace na tuto akci ve výši 80 000 Kč. Festival Medu a písničky je považována za jednu ze dvou
nejvýznamnějších akcí ve městě pořádanou podnikatelským a neziskovým sektorem. Dotace vrácena, akce neproběhla.
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