MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Zápis z jednání Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Termín, místo: 10. 2. 2021 od 16:00 hodin, on-line + jednací místnost č. 1084, 10. patro MÚ
Program:
• Roční plány zlepšování PZM a MA21 – vyhodnocení 2020, nový 2021
• KO-PROJEKTY - postup realizace vítěze 2020, plán 2021
• Podané žádosti o dotace
• Dotační program 1/ORM/2021
• Aktualizace statutu komise
• Další
Uvítání koordinátorkou Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, I. Holubovou. Část komise
připojena on-line, z důvodu platných vládních omezení.
Garant Projektu Zdravé město a místní Agendu 21, místostarosta Lakomý přivítal nové členy.
Mgr. Dušan Krompolc, 1. místostarosta
Ing. Mgr. Lucie Macháčková, vedoucí oddělnení vnějších vztahů, tisková mluvčí města
Lenka Quittová, zástupce firmy Q Fitness
MUDr. Andrea Galiová, praktický lékař pro dospělé
Radomíra Blahutová, Klub českých turistů
Novým členům předáno na podpis „Souhlasné prohlášení s členstvím v Komisi PZM a MA21“.
•

Roční plány zlepšování PZM a MA 21 – vyhodnocení 2020, nový 2021

Zdůvodnění ročního plánu Projektu Zdravého města a místní Agendy21:
Zdravé město je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do
mezinárodního Projektu Zdravé město pod patronací OSN-WHO (Organizace spojených
národů, Světová zdravotnická organizace).
Zdravá města systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a
řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, kdy se aktivně ptají svých obyvatel na
jejich názory. Výše uvedené aktivity jsou obsaženy v mezinárodním programu Agenda 21.
Místní Agenda 21 (dále jen MA21) metoda zlepšování kvality veřejné správy, jež je přehledně
měřitelná Kritérii MA21. Sada Kritérií MA21 je oficiálně zastřešena Radou vlády pro udržitelný
rozvoj a jejich plnění je sledováno ve veřejně přístupné Databázi MA21 (ma21.cenia.cz). Kritéria
umožňují městům, obcím, krajům a regionům dle jasně definovaných parametrů (kritérií)
prokázat, že v praxi uplatňují MA21 a na jaké úrovni MA21 se nacházejí (rozdělení do kategorií
A, B, C, D, zájemci).
Město Kopřivnice již od roku 2007 obhajuje v těchto kritériích druhou nejvyšší kategorii - B.
Součástí každé metody modernizace, či úspěšného procesu, je formulace přehledného plánu
zlepšování na nadcházející období. Tento roční plán informuje o tom, čeho by se mělo v
následujícím časovém horizontu dosáhnout, kam by se měl proces posunout.
Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož Komise Zdravého města a místní Agendy 21
navrhuje, jakým způsobem bude Projekt Zdravé město a MA 21 dále rozvíjen a zlepšován v
souladu s celonárodními Kritérii MA 21.
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města

Členům komise byly zaslány 3. 2. 2021 návrhy dokumentů – vyhodnocení plnění loňského a
návrh nového ročního plánu zlepšování.
Finální podoba plánů, viz přílohy 1 a 2 tohoto zápisu.
Další postup: 23. 2. 2021 - projednání v RM, 4. 3. 2021 - projednání v ZM
Komise doporučuje radě města schválit Roční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní
Agendy 21 roku 2021 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu a doporučit zastupitelstvu města vzít
dokument na vědomí.
Komise doporučuje radě města vzít na vědomí vyhodnocení plnění ročního plánu zlepšování
PZM a MA21 pro rok 2020, ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu a doporučit zastupitelstvu města
vzít dokument na vědomí.
•

KO-PROJEKTY 2020, 2021 = Participativní rozpočet města Kopřivnice

Vítězný návrh roku 2020 - projekt Znovuotevření skateparku
- rada města pověřila realizací projektu Správu sportovišť, p. o.
- 4. 2. 2021 vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele do výše 500 tis. Kč
- vyhlašovatel: Správa sportovišť Kopřivnice, p. o., nabídky do 19. 2. 2021 do 10:00 hod
- http://spsk.koprivnice.org/category/aktuality/o-spsk/vyberove-rizeni/
- další předpokládaný průběh:
o převod účelově určené částky SpSK, p. o. pro zajištění realizace, dle vysoutěžené ceny
o termín realizace zakázky: 1. 3. 2021 – 30. 4. 2021
o od 1. 5. 2021 znovuotevření areálu
KO-PROJEKTY 2021
- 4. 3. 2021 – jednání ZM – schvalování rozpočtu města na rok 2021, návrh alokace na KOPROJEKTY 2021: 550 000 Kč (navýšení o 50 000 Kč)
- 4/2021 projednání pravidel v RM, příjem žádostí od 1. 5. 2021
- v případě navýšení alokace participativního rozpočtu - úprava pravidel, dle návrhu
komise:
o 1. kategorie – projekty do 400 000 Kč
o 2. kategorie – projekty do 150 000 Kč
o nepodporovat opravy, s výjimkou zhodnocení majetku města za účelem rozvoje
sportovního nebo volnočasového vyžití dětí a mládeže
Komise schválila záměr úpravy pravidel, viz výše a ukládá koordinátorce připravit a zaslat
k připomínkování členům komise aktualizované znění pravidel.
•

Podané žádosti o dotace z rozpočtu MSK

Projekt - Kopřivnický GLOBUS (GLOBálně, Udržitelně a Spolu)
Témata: globální odpovědnost + Zdravé město
Náklady: 196 000 Kč, dotace: 100 000 Kč (51%).
Aktivity:
- Výpočet ekologické a uhlíkové stopy
- Hravě o globálních tématech
- Putovní výstava
- Férová snídaně
- Do práce na kole
- Týden udržitelného rozvoje

- Globální stan
- Den stromů
- Setkání aktivních partnerů
- Nebezpečí šikany a kyberšikany
- Dny Zdraví
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MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Projekt - Aktivní senior 2021 aneb při setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání
Náklady: 184 060 Kč, dotace: 92 0030 Kč (50%).
Aktivity:
- Turnaj v bowlingu
- Od jamky k jamce
- Sejdeme se, zazpíváme, /
- Turisticko-poznávací zájezd
- Školení řidičů
- Kurzy práce na počítači a chytrém tel.
- Hry s příběhem
- Zábavné soutěžní odpoledne
- Seniorcomp
- Podzimní seniorské odpoledne
- Základy první pomoci 2x
- Přednášky na témata paměť, demence
- Jarní seniorské odpoledne
- Vyšetření paměti
- Outdoorové odpoledne
- Kurzy pro neformální pečující
- Cyklovýlet
Zajímá vás některé z témat? Chcete pomoci? Pojďme se domluvit! Máte zájem se
připojit? Chystáte aktivitu, která by spadala do některého z výše uvedených témat/aktivit?
•

Dotační program ZM 2021

Alokace navýšena na 60 000 Kč.
Program aktualizován - méně „byrokracie“ pro žadatele. Připomínkováno PS Dotace.
K seznámení zaslán návrh členům komise dne 3. 2. 2021.
Další postup: 23. 2. 2021 - projednání v RM. Příjem žádostí o dotace od 1. 4. 2021.
Komise doporučuje radě města vyhlásit dotační program ve znění přílohy č. 3 tohoto zápisu.
•

Aktualizace statutu komise

Od 15. 12. 2020 nové složení komise, viz příloha č. 4 tohoto zápisu.
Následovala aktualizace statutu komise, nové znění viz příloha č. 5 tohoto zápisu.
K seznámení zaslán návrh členům komise dne 3. 2. 2021.
Komise doporučuje Radě města Kopřivnice ke schválení aktualizované znění statutu.
•

Další

Ukončeno 2. kolo sběru brýlí, sběrná místa: MÚ, Knihovna, Brose, od října do 31. 12. 2020,
2. kolo celkem: 1163 brýlí + 251 obalů
1. kolo: květen - září, 426 brýlí+102 obalů
Brose: 290 brýlí, 25 obalů
(bez Brose)
Úřad + knihovna: 873 brýlí, 226 obalů
1+2 kolo: 1589 brýlí + 353 obalů
Vzhledem k přetrvávajícímu zájmu občanů komise doporučuje pokračování sbírky.
Do práce na kole – kampaň na podporu udržitelných forem dopravy, cíl: změnit návyky
zapojených
V kostce: V květnu cyklotýmy (2-5osob) jezdí do práce na kole/chodí/běhají, následně zapisují
své kilometry do systému, který na konci měsíce května vyhodnotí. Město pro všechny týmy v
květnu připraví několik motivačních akcí/odměn tzv. "na triko", které účastníci obdrží u
partnerů (cykloprodejny, restaurace, bazén, KTK, …), když se prokáží tričkem či nákrčníkem

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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Odbor rozvoje města

kampaně. Na konci kampaně proběhne závěrečná akce pro všechny zapojené týmy s
vyhlášením výsledků.
Soutěžní kategorie: PRAVIDELNOST, zelené kilometry, kreativní fotosoutěž.
Registrace účastníků již probíhá, čím dříve se účastníci přihlásí, tím nižší je poplatek.
Uvítáme, pokud o aktivitě budete také informovat, sdílet na FB příspěvky ze skupiny
https://www.facebook.com/groups/DPNKKoprivnice.
Máte možnost, účastníkům kampaně nabídnout akci „na triko“? Příklady: Volný vstup na
bazén, sleva na zakoupení vybavení, zvýhodněné vstupné, možnost vyzkoušet si zdarma/se
slevou…kontaktujte koordinátorku PZM a MA21.
On-line Den Země a další možnosti on- line kamaní
Paní ředitelka Geryková informovala o aktivitách Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, p. o.
chystaných k příležitosti kampaně Dne Země:
- akce se uskuteční 22. dubna 2021 ve Výukovém areálu Bělský les v Ostravě-Zábřehu
- bude se jednat o prezentaci výukových programů, škol a organizací zabývajících se EVVO,
více informací: http://www.svczabreh.cz/program-akci/2188-den-zeme-2021-ze-zivota-hmyzu
- již nyní vyhlášeny doprovodné soutěže – výtvarná, keramická, literární a foto soutěž
Kampaň obyčejného hrdinství
- aktivita, do které se zapojuje ZŠ Floriána Bayera, jediná Ekoškola na území Kopřivnice
- v r. 2020 se zapojilo 80 škol a 8 500 dětí a dospělých
- více o kampani: https://ekoskola.cz/detail/cz/dopad-kampane-obycejneho-hrdinstvi-2020
Smat City
V rámci online chatu byl podán dotaz na aktivitu Smart City. Mgr. Lakomý informoval přítomné,
že na aktivitě se pracuje a potřebné dokumenty jsou v připomínkovém řízení dotčených
odborů úřadu.

Zápis zkontroloval:

Zápis vypracovala:

Mgr. René Lakomý
předseda komise PZM a MA21

Ivana Holubová, DiS.
koordinátorka PZM a MA21
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Příloha č. 1

Roční plán zlepšování

Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

roku 2021

zdravemesto.koprivnice.org; www.facebook.com/zdravemesto; www.instagram.com/zdravemestokoprivnice/

Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 17.2.2021

*nově pro rok 2021

Plán zlepšování roku 2021
I. Zkvalitnění kategorií A, B
č.

Téma
UR

Kód
SP

1

I.

vize

2

I.

3

I.

4

I.

C.5.1 Zavádění nových nástrojů pro zlepšení komunikace s občany / portál občana, aktualizace webových stránek města, …

5

I.

C.5.1

6

I.

vize

7

X.

Koncepční postup v oblasti Globální odpovědnost / realizace projektu Kopřivnický GLOBUS, sepsání memoranda o
B.4.6
spolupráci s dalšími subjekty působícími ve městě v oblasti globální odpovědnosti

8

VII.

B.4.6

9

VII.

A.3.1 MAP ORP Kopřivnice III2 / příprava žádosti o dotaci na realizaci překlenovacího navazujícího projektu

10

II.

B.4.3

11

III.

12

III.

B.5.1

Indikátor

Termín
plnění

Odpovědnost

schválení v RM,
ZM

2021

Tým pro sledování stavu
Udržitelného rozvoje
města Kopřivnice

schválení v RM,
ZM

2023

ORM

realizace

2021

vedení

realizace

2021

tajemnice/OVV

Aktualizace Společných Evropských Indikátorů / ECI.1 Spokojenost s místním společenstvím, A.3 Mobilita a místní
přeprava obyvatel, B.10 Ekologická stopa města

projednání v RM

2021

OVS/OŽP/ORM

Realizace participativního rozpočtování 2021/ aktualizace pravidel dle doporučení Komise PZM a MA21

schválení v RM

2021

ORM

realizace

2021

pracovní. skupina
Komise PZM a MA21
pro téma globální
odpovědnost

sledování
indikátorů

2021

OŠKS

projednání v RM

2021

OŠKS

realizace

2021

OŽP

Naplňování závazků energetické politiky v souladu s Pravidly systému energetického managementu města Kopřivnice
B.5.2 / vykonáváno v souladu s ISO 50001, vyšší podíl využívání obnovitelných zdrojů energie (např. využití OZE v rámci
připravované rekonstrukce ZŠ Náměstí)

realizace

2021

energetik města

Realizace vzdělávání v oblasti udržitelné energetiky v souladu s Pravidly systému energetického managementu města
Kopřivnice / školy, zaměstnanci městského úřadu, atd.

realizace

2021

energetik města

Akce
Zkvalitnění kategorie B / schválení tříletého Plánu realizace doporučení auditu 2020, odevzdání zprávy o plnění
podmínek a doporučení expertního týmu

metoda Příprava strategického plánu rozvoje města pro období 2023+ / příprava nového rozvojového dokumentu v souladu s
kvality principy udržitelného rozvoje a ve spolupráci s veřejností
vize

Promítnutí "chytrých řešení" do připravovaných projektů města / zapracování opatření k nakládání s dešťovou vodou,
1
využití prvků IoT , digitalizace a elektronizace veřejné správy

Nastavení sledování a vyhodnocování VUR ve školách / vyhodnocování efektivity aktivit vzdělávání k udržitelnému rozvoji
na základních školách v Kopřivnici

Adaptační strategie na změnu klimatu / realizace nových opatření, např. monitoring kvality ovzduší - projekt
senzorového měření (v případě schválení dotace)

Vysvětlivky:
1. Internet of Things = síť chytrých zařízení s možností sdílení/výměny dat
2. Místní akční plán obce s rozšířenou působností Kopřivnice pro oblast vzdělávání
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Plán zlepšování roku 2021
II. Udržitelné zdravé město
č.

Téma
UR

Kód
SP

Indikátor

Termín
plnění

Odpovědnost

1

I

C.5.1

usnesení RM

2021

ORM/OŽP/OSV

2

I.

výroční zprávy

2021

tajemník, garant
energetického
managementu

3

I.

C.5.1 Medializace a propagace projektů města / zajištění průběžné aktualizace internetových stránek KOPR STAVÍ

realizace

2021

OVV

4

I.

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

zveřejnění

2021

Koordinátor PZM a
MA21

5

I.

vize

Získání externích prostředků na realizaci aktivit MA21

schválení
smlouvy

2021

ORM

6

II.

C.5.1

Realizace osvětových akcí pro veřejnost k tématům UR / aktualizace Společných Evropských Indikátorů, projekt
Kopřivnický GLOBUS, apod.

realizace

2021

OŽP/ORM/OVV

7

II

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

zveřejnění

2021

Koordinátor PZM a
MA21

8

II.

B.4.3

schválení smluv

2021

OŽP

9

IV.

B.2.1
Realizace opatření na podporu udržitelné dopravy dle akčního plánu PUMM2 / rozvoj cyklostezek, zavedení systému
B.2.2
B.2.3 sdílených elektrokoloběžek a elektoskútrů, zřízení cykloboxů, podpora hromadné dopravy, podpora kampaní, aj.

realizace

2021

cyklokoordinátor/ORM

10

IV.

B.1.2 Realizace opatření dle Koncepce statické dopravy města Kopřivnice / nová pravidla pro vydávání pakovacích karet,
B.1.1 regulace parkování v centru města, úpravy parkovišť, aj.

realizace

2021

cyklokoordinátor/ORM

11

V.

Akce
Vyhodnocení a aktualizace sady Místně specifických indikátorů udržitelného rozvoje města Kopřivnice / v návaznosti
na aktualizaci Společných Evropských Indikátorů

metoda Pokračování v realizaci jednotlivých metod zvyšování kvality uplatňovaných na MÚ a ve městě / MA21, energetický
kvality management, benchmarking, CSR1 …

Realizace opatření dle Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice / podpora žadatelů o kotlíkové
dotace v rámci III. rozšířené výzvy

D.1

Realizace opatření dle Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2020-2022 / příprava aktualizace Komunitního plánu
sociálních služeb města Kopřivnice

realizace

2021

OSVZ

II,IV,V
12 ,VII,VI
II X

vize

Finanční podpora aktivit neziskových organizací v oblasti udržitelného rozvoje / navýšení alokace, aktualizace pravidel
dle podmínek MA21

schválení
podmínek RM

2021

ORM

13

VI.

A.2.4

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

realizace akcí

2021

Komise PZM a MA21

14

VII.

D.2.3, Naplňování aktivit Zdravotního plánu města Kopřivnice ve spolupráci s koordinátory ZP na školách / výchova ke zdraví
D.2.2. (zdravé stravování, 1. pomoc), šikana a kyberšikana, protidrogová prevence

realizace

2021

OŠKS/ORM

Vysvětlivky:
1. ang. Corporate Social Responsibility - Společenská odpovědnost firem
2. Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice
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Plán zlepšování roku 2021
II. Udržitelné zdravé město
č.

Téma
UR

Kód
SP

Akce

Indikátor

Termín
plnění

Odpovědnost

otevření areálu

2021

ORM/Správa sportovišť
Kopřivnice

15 VIII.

C.3.1 Realizace projektu z participativního rozpočtu 2020 / realizace vítězného návrhu, slavnostní otevření

16 VIII.

C.3.2

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

realizace

2021

ORM/OŠKS

17

IX.

D.1.2

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

realizace

2021

OSVZ/Komise PZM a
MA21

18

X.

D.1.1 Podpora dobrovolnictví zaměstnanců MÚ / pravidelné sbírky, dobrovolnická činnost zaměstnanců úřadu, apod.

realizace

2021

ORM/tajemnice/OPE

* nově pro rok 2021

Plán zlepšování roku 2021
III. Harmonogram plánovaných akcí
č.

Téma
UR

Kód
SP

Indikátor

Termín
plnění

Odpovědnost

1

I.

vize

realizace
projednání

2021

ORM

2

II.

B.4.6 Ukliďme Česko / jarní a podzimní výzva

realizace

březen,
září 2021

OŽP/ORM/OPE

3

V.

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

mediální výstup

7.4., 4.17.10.2021

OSVZ/ORM/OVV

4

II.

B.4.6 Kampaň Den Země / uspořádání celodenní akce pro školy a veřejnost, sbírka Kol pro Afriku; Pohádkový les (DDM + MÚ)

realizace akcí

22.4. a
17.4. 2021

OŽP/ORM/DDM

5

X.

B.4.6 Místní férová snídaně / uspořádání akce ve spolupráce s partnery - zahájení Týdne pro rodinu

realizace akce

8.5.2021

ORM

6

IV.

B.4.6 Do práce na kole / oslovení podnikatelského sektoru prostřednictvím Rady pro rozvoj lidských zdrojů, výzva k účasti
B.2.1 zaměstnanců MÚ

realizace akce

květen
2021

ORM

7

IX.

D.3.1

realizace akcí

květen
2021

OSVZ/DDM/KDK

8

I.

C.5.1 Fórum Zdravého města / veřejné fórum aj.

realizace

květen
2021

ORM

9

X.

B.4.6

realizace

30.5.5.6.2021

ORM

10

VII.

C.3.2 Festival volnočasových aktivit / alternativa - propojení s doprovodným programem akce Kopřivnické dny techniky 2021

realizace

červen
2021

OŠKS

11

VI.

A.3.2 Kopřivnické Dny Techniky / podpora tradiční akce

realizace akce

5.6.,
6.6.2021

OŠKS

realizace aktivit

červenec srpen 2021

OŠKS/NNO

realizace akcí

září 2021

OŠKS/ORM/Atletický
klub Emila Zátopka

realizace

29.9.2021

ORM/Asociace sportu
pro všechny/Sportovní
klub Kopřivnice

realizace

20.10.2021

OŽP

Akce
Veřejná projednání / včetně veřejných slyšení k projektům v realizaci

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

Týden udržitelného rozvoje / závěrečná akce v rámci kampaně Do práce na kole, výstavy Na Zemi, přednáška o udržitelném
rozvoji

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

12 VIII.

C.3.2

13

IV.

B.4.6 Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / organizace tradičních akcí - Běh rodným krajem Emila
B.2.1 Zátopka, Minizátopek, Lidový běh, Zátopkova pětka a desítka, Běh dětí Kopřivnicí, Do práce na kole, aj.

14

V.

C.3.2 Plavecká soutěž měst / 3. ročník

15

II.

B.4.6

Den stromů / osvětová akce k oslavě mezinárodního dne stromů, workshopy, ukázky odborného ošetření stromů, práce
arboristů …

Stránka 3

Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 17.2.2021

* nově pro rok 2021

Plán zlepšování roku 2021
III. Harmonogram plánovaných akcí
Kód
SP

Indikátor

Termín
plnění

Odpovědnost

realizace akcí

2021

OMM

realizace

2021

OŠKS/OŽP

realizace akcí

2021

OŠKS/ORM

realizace aktivit

2021

ORM/koordinátor
dětského zastupitelstva

D.1.1 Ocenění dobrovolníků / dobrovolníků v sociálních službách, dárců krve apod.

realizace akce

2021

OSVZ/ORM/OVV/
tajemnice

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

realizace aktivit

2021

OSVZ/Junák, svaz
skautů a skautek/KDK

č.

Téma
UR

16

VI.

B.4.6 Farmářské trhy / organizace 4 trhů za rok

17

II.

B.4.6 Komunikační kampaň k odpadovému hospodářství / zaměřená na třídění odpadů formou DOOR-TO-DOOR

18

VII.

B.4.6 Osvětové akce pro děti k tématu UR/ př. Hravě o globálních tématech, žákovské diskuze s představiteli města aj.

19

VII.

D.2.3

20

IX.

21

V.

Akce

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

Stránka 3
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Příloha č. 2

Město Kopřivnice

Vyhodnocení ročního
plánu zlepšování
Projektu Zdravé město a
místní Agendy 21

za rok 2020

zdravemesto.koprivnice.org; www.facebook.com/zdravemesto; www.instagram.com/zdravemestokoprivnice/

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
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ORM/OF/vedení města

Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 15/02/2021

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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MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
1 / ORM / 2021 Dotační program Zdravého města Kopřivnice

•

Dotační program je určen organizacím, institucím a občanským iniciativám, jakož
i fyzickým osobám, které svými aktivitami chtějí přispět k rozvoji města v souladu
s principy udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života jeho obyvatel.

•

Z rozpočtu města Kopřivnice bylo pro rok 2021 v dotačním programu Zdravého města
vyčleněno 60 000,- Kč.

•

Na jeden projekt lze žádat pouze z jednoho dotačního programu města Kopřivnice.

•

Přidělené dotace nejsou převoditelné na jiný právní subjekt a nevzniká na ně právní
nárok.

•

Dotace není určena pro organizace zřízené městem Kopřivnice.

•

Příjemce dotace je povinen dotaci použít na financování projektu schváleného
poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní
odpovědnost.

1/ORM/2021

Dotační program Zdravého města Kopřivnice

Podpora společensky prospěšných aktivit:
Pořádání osvětových kampaní na podporu témat udržitelného rozvoje
např. Den Země, Dny Zdraví, Den bez tabáku, Týden pro rodinu, Dny bez
úrazů, Týden udržitelného rozvoje, Evropský týden mobility, Den stromů, aj.
a realizace dalších podobných aktivit, které reagují na výstupy
z komunitního plánování (např. diskusní fóra, akce na podporu Projektu
Zdravé město apod.).
ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU
BÝT PENĚŽNÍ
PROSTŘEDKY
POSKYTNUTY:

Podpora nekomerčních projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně
prospěšných aktivit pro cílovou skupinu obyvatel Kopřivnice a místních částí
v kterékoli věkové kategorii.
Podpora aktivit zaměřených na environmentální výchovu či osvětu a
aktivit věnujících se ochraně životního prostředí.
Podpora aktivit zaměřených na mezigenerační spolupráci.
Podpora aktivit zaměřených na prevenci negativních jevů, zdravý životní
styl, zdravé stravování apod.
Podpora aktivit zaměřených na propagaci globální odpovědnosti (např.
témat Fair Trade, zero waste, plnění cílů Udržitelného rozvoje OSN, aj.).

CÍL PROGRAMU:

Cílem programu je podpora naplňování strategických a koncepčních materiálů
města (Strategický plán města Kopřivnice na období 2007-2022, Plán zdraví a
kvality života Kopřivnice, Roční plán Zlepšování PZM a MA21, Zdravotní plán
města, a další).
Společným hlavním smyslem a účelem je podpora akcí přispívajících
k praktickému uplatňování principů udržitelného rozvoje v praxi, rozvoji

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města

partnerství a spolupráci. Město Kopřivnice chce podpořit akce zaměřující se na
osvětu v oblastech environmentální, sociální a zdravotní, podporu občanské a
společenské odpovědnosti.
Podporované aktivity budou přispívat k procesu implementace místní Agendy
21 v Kopřivnici, čímž povedou ke zvýšení kvality života obyvatel města
Kopřivnice včetně místních částí.
NÁVRH FOREM
PROJEKTU:

Besedy, přednášky, vzdělávací aktivity, interaktivní výstavy, tradiční akce
k výše uvedeným tématům pořádané žadateli pro různé cílové skupiny a
věkové generace, jarmarky, soutěže, kulaté stoly, atp.
Soulad projektu s principy Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a
principy udržitelného rozvoje (zdravemesto.koprivnice.org).
Přijaté žádosti bude posuzovat Koordinátorka projektu Zdravé město a MA21
a pracovní skupina pro poskytování účelových dotací města jmenovaná radou
města, která prostřednictvím odboru rozvoje města doporučí radě města
projekty ke schválení. Konečné rozhodnutí o přidělení dotace je v kompetenci
rady města.
Příjemcům dotace nevzniká na přidělenou dotaci právní nárok, částka
poskytnutá na projekt může být na základě návrhu pracovní skupiny krácena.
Projekt musí splňovat podmínku souvislosti s cíli (tématy) dotačního
programu. Projekt, který tuto podmínku nesplní, nebude postoupen k dalšímu
hodnocení.

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

Koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 ohodnotí projekty dle
následujících kritérií:
- soulad projektu s principy Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a
principy udržitelného rozvoje, celkový dojem projektu a potřeba jeho
realizace pro komunitu (max. 6 bodů)
- předpoklad úspěšnosti projektu – jasně a srozumitelně formulované
aktivity, realizační plán, časový harmonogram, zapojení cílové skupiny,
spolupráce s dalšími partnery (max. 6 bodů)
- přiměřenost a srozumitelnost rozpočtu, finanční spoluúčast žadatele
(max. 3 body)
Každé kritérium bude ohodnoceno v rámci bodové škály 0 – 3/6, při čemž bod
3/6 představuje nejvyšší hodnotu, bod 0 naopak nejnižší hodnotu. Maximální
počet bodů, které může projekt získat je 15. Projekty, které dosáhnou
minimálně 10 bodů a zároveň za každé kritérium min. 1 bod, budou
předloženy pracovní skupině k dalšímu posouzení. Projekty s nižším počtem
bodů budou vyřazeny.
Pracovní skupina přijme ke každé žádosti usnesení, které bude obsahovat
doporučení či nedoporučení žádost podpořit, případně návrh na krácení
požadované dotace a zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Pracovní skupina
zohlední další vážné skutečnosti, které mohou ovlivnit doporučení žádost
podpořit, například závažné porušení pravidel v minulém roce (nevyužití
přidělené dotace v souladu s žádostí, pozdní nebo neúplné doložení
vyúčtování), dále přihlédne k počtu předložených žádostí a výši alokace
peněžních prostředků programu.

HARMONOGRAM

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podávat v období od 1. 4. 2021

2/4

Odbor rozvoje města

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

průběžně, nejpozději do 29. 10. 2021 nebo do vyčerpání alokovaných
peněžních prostředků podle toho, která událost nastane dříve.
U příjmu žádostí rozhoduje datum doručení na podatelnu MÚ, nikoliv datum
předání poštovní přepravě. Žádosti podané před 1. 4. 2020 a po 29. 10. 2021
budou z dalšího posuzování vyloučeny.

OBDOBÍ REALIZACE

1. 2. 2021 – 30. 11. 2021

PROJEKTU:

PŘEDLOŽENÍ
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE:

Nejpozději do 10. 12. 2021.
V případě zůstatku vyššího než 50Kč, vrátí žadatel nevyčerpané prostředky na
účet poskytovatele.
Poskytovatel dotace je oprávněn odebrat příjemci poskytnutou dotaci v
případě zjištění porušení smlouvy a tohoto vyhlášeného dotačního programu.

VYMEZENÍ OKRUHU
ŽADATELŮ:

Právnické nebo fyzické osoby nekomerčního charakteru, mají sídlo nebo trvalý
pobyt na územním obvodu města Kopřivnice, nebo realizují projekt v
územním obvodu města Kopřivnice nebo i mimo tento obvod, pokud jejich
činnost není zajištěna v územním obvodu Kopřivnice a zároveň ji využívají
občané Kopřivnice.
Předkladatelem žádosti nemůže být politická strana či jiné politické seskupení.

LOKALIZACE AKTIVIT:

Územní obvod města Kopřivnice a místních částí.

PODMÍNKY PRO

Splnění podmínek tohoto dotačního programu a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.

POSKYTNUTÍ DOTACE:

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Finanční prostředky budou vybranému žadateli poskytnuty po podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podmínek uvedených ve
smlouvě, a to převodem na účet předkladatele projektu, jehož náležitosti
uvede v žádosti o dotaci.
Uznatelnými náklady jsou neinvestiční náklady, které:
• vznikly příjemci v přímé souvislosti s projektem
• byly vynaložené v souladu s podmínkami schváleného a vyhlášeného
dotačního programu
• byly uhrazené v období uznatelnosti nákladu stanovené veřejnoprávní
smlouvou
• vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti

UZNATELNÉ NÁKLADY:

Uznatelnými náklady jsou a z dotace lze hradit:
1. materiálové náklady související s projektem – např. zdravotnický materiál,
učební pomůcky, ostatní materiálové náklady související s projektem
(kancelářský materiál, sportovní pomůcky, nákup a tisk propagačního
materiálu apod.)
2. služby – školící a vzdělávací služby, nájem a služby s nájmem spojené vč.
nájmu movitých věcí (pomůcek, stanů, …), ozvučení, moderování, kulturní
vystoupení
3. osobní náklady – dohody o provedení práce (do výše max. 10 %
celkových způsobilých výdajů projektu)
4. odměny - do soutěží či pro účastníky akcí
5. ostatní nákupy – pohoštění pro účastníky akcí (mimo alkoholických nápojů,
do výše max. 10 % celkových způsobilých výdajů)
6. paušální výdaje – bez nutnosti vykazování účetními doklady (do výše max.
10 % celkových způsobilých výdajů)
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NEUZNATELNÉ NÁKLADY:

platy a mzdy (mimo dohody o provedení práce),
dary finanční i nefinanční povahy (netýká se nákupu dárkových předmětů
v rámci soutěží apod.)
podnikatelské, reklamní a komerční aktivity
náklady nesouvisející s projektem

MAXIMÁLNÍ VÝŠE
DOTACE:

Maximální výše dotace na jeden projekt je 15 000 Kč, tato částka však může
tvořit maximálně 90 % uznatelných nákladů projektu.

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI
ŽÁDOSTI:

Žádosti se předkládají na podepsané předepsaném formuláři s vyplněnými
požadovanými údaji. V případě, že je žádost podepsaná osobou mimo
statutární orgán žadatele, je třeba přiložit plnou moc, která jej k tomu
opravňuje. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečného vyžádání informací
od žadatele.

MÍSTO A ZPŮSOB
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ
O ŽÁDOSTI:

Žádost lze doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Kopřivnice nebo
Odbor rozvoje města MÚ Kopřivnice nebo poštou na níže uvedenou adresu.
Žádost (v 1. originále) bude se všemi náležitostmi předložena v zalepené
obálce a označena nápisem: „Dotační program Zdravého města Kopřivnice“.
Městský úřad Kopřivnice
Odbor rozvoje města
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
Kontaktní osoba:
Ivana Holubová, DiS. (8. patro, dveře č. 804)
E-mail: ivana.holubova@koprivnice.cz
Tel.: 556 879 671, 603 585 906
O žádosti o dotaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 pracovních dnů ode dne
jejího přijetí poskytovatelem dotace.
Žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení/nepřidělení dotace (včetně
důvodu nevyhovění žádosti). V případě kladného rozhodnutí uzavře město
Kopřivnice s žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace.
Tato pravidla byla schválena Radou města Kopřivnice usnesením č. xxx dne
23. 2. 2021.

ZÁVĚREČNÁ

Toto znění pravidel dotačního programu, včetně příslušných formulářů je ke
stažení na internetových stránkách města Kopřivnice www.koprivnice.cz sekce
RADNICE / Dotace.

USTANOVENÍ:

Přílohu tohoto
1)
2)
3)
4)

programu tvoří:
Formulář žádosti o dotaci
Vzor veřejnoprávní smlouvy
Formulář vyúčtování dotačního programu
Formulář závěrečné zprávy
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