MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z jednání Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Odkaz k připojení: https://meet.google.com/pmm-gokd-wfa
Termín:
Místo:
Přítomni:

12. 10. 2020 od 15:00 hodin
jednací místnost 581, 5. patro
dle prezenční listiny

Program:
• Úvod
• Změny ve složení komise
• Ukončené akce
• Připravované akce
• Dotační program
• KO-PROJEKTY – participativní rozpočet 2020
• Projekt MSK
• Závěr
•

Úvod

Uvítání koordinátorkou Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, Ivanou Holubovou, která
stručně představila a zdůvodnila netradiční formát zasedání - část komise připojena
prostřednictvím Google Meet.
On-line formát byl zvolen z důvodu aktuálně platného omezení (max. 10 osob v místnosti), i
s ohledem na přípravu Obhajoby kategorie B. V současné chvíli není možné zaručit prezenční
formu setkání a je nutné hledat nové cesty a způsoby spolupráce.
•

Změny ve složení komise

Viz příloha č. 1 zápisu
Všichni přítomní i on-line členové komise PZM a MA21 s novým návrhem souhlasí, proto komise
doporučuje radě města schválit nový aktualizovaný seznam 19. členů.
Koordinátorka přítomné seznámila s novou žádostí. Pan Vurst požádal o odstoupení z důvodu
péče o osobu blízkou. Z časových důvodů tento návrh nebude předmětem zprávy do rady
chystané na jednání 20. 10. 2020.
Radě města bude předložen ke schválení společně se jmenováním nového člena, který pana
Vursta ve funkci nahradí.
Návrh: Opět aktivní senior/okruh osob sdružujících se kolem seniorpointu – pro zachování
nadlehu a přenosu informací očima dříve narozené generace, Např. paní Mikulenková.
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•

Ukončené akce

Na následujících stránkách/odkazech můžete průběžně sledovat mediální výstupy týkající se
Projektu Zdravé město a místní Agendy21.
Web: zdravemesto.koprivnice.org/aktuality
FB: Zdravé město Kopřivnice
Fotogalerie: zdravemesto.koprivnice.org/fotogalerie
Kampaň ETM a EDBA: plakát
Do školičky pěšky, na koloběžce či na kole: TZ
Farmářský trh: fotogalerie,
Úkol:
Projednat doporučení komise: zveřejnit mediální výstup, Téma: argumentace pro Farmářský trh
v současném nastavení (ve všední den), vs. víkendové přání veřejnosti.
Zodpovědnost: Koordinátorka PZM a MA21
Zátopek v centru dění: FB, paní Rysová informovala o průběhu a výstupu z akce = shoda
přítomných – socha by měla být umístěna v plánovaném centru města
Slavnostní otevření nového hřiště na sídlišti Korej + hřiště na petanque – vítězný návrh
Participativního rozpočtu 2019. fotogalerie
Alzheimer: plakát
Minizátopek: fotogalerie
Zátopkova pětka a desítka: článek
BRKEZ: článek
1. pomoc: fotografie
Plavecká soutěž měst: fotogalerie

Kopřivničané vyplavali zlato!!!
Celkový počet účastníků: 370, Součet bodů: 5912, Nejlepší čas: 0:58
Nejstarší účastník: 77, Nejmladší účastník: 9 měsíců,
79 dětí do 7 let, 21 seniorů nad 60 let., 197 mužů a 173 žen.
Pro srovnání, loňské údaje:
Celkový počet účastníků: 416, Součet bodů: 7054, Nejlepší čas: 0:59
Nejstarší účastník: 79, Nejmladší účastník: 3 roky,
65 dětí do 7 let, 31 seniorů nad 60 let., 220 mužů a 196 žen.
•

Připravované a probíhající akce

Kampaň Dny Zdraví: plakát
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Pokračování sbírky brýlí: plakát
Sběrná místa: MÚ, Knihovna, Brose
Ukončení: předpoklad konec roku, bude koordinováno s dopravcem / celorepubliková
záštita - LIONS CLUB PRAHA LADIES.Více o Lions clubech: https://www.lci-d122.org/
Rekapitulace 1. kola, do 31. 8. 2020. Sesbíráno 426 ks brýlí 102 ks obalů na brýle.
Tým pro udržitelný rozvoj města Kopřivnice
- odevzdány audity 10. oblastí UR (dle metodiky MA21)
- audity k nahlédnutí: https://audity.ma21.cenia.cz/cs-cz/
- proběhla zpětná vazba od oponentů a vypořádání připomínek. Další diskuse
proběhne „osobně“ na OBHAJOBĚ.
-

Proběhne setkání zpracovatelů = Tým pro udržitelný rozvoj města Kopřivnice
Obsah jednání: naplánování dílčích kroků/návrhů projektů/aktivit nejen na obhajobu,
ale především na další tříleté období, v souladu s přípravou dvouletého Akčního
plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2021-2022

Obhajoba kategorie B v kritériích MA21 - 10. 11. 2020!!! – od 14 hodin, Ringhofferova vila
Všichni členové komise jsou srdečně zváni – forma i scénář setkání bude upřesněna

•

Dotační program ZM

Zbývá 5 000 Kč.
Termín pro podávání žádostí: průběžně do 31. 10. 2020
Podpořeno:
1. Zrealizovaná akce spolku Vlčovjané, z. s. – Otevření komunitního centra Vlčovjan –
podpořeno částkou 10 000 Kč.
2. Schválena dotační smlouva mezi městem Kopřivnice a TS Relax, Dny Zdraví, 4 000 Kč.
3. Schválena dotační smlouva mezi městem Kopřivnice a SH ČSM – Sbor dobrovolných
hasičů Vlčovice, Dětský den s Hasiči – Z pohádky do pohádky, 11 000 Kč
4. … Máte nápad? Víte o organizaci, která do konce roku plánuje aktivitu, viz popis níže
Na co lze žádat?
1. Podpora nekomerčních projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných
aktivit pro cílovou skupinu obyvatel Kopřivnice a místních částí v kterékoli věkové kategorii
2. Podpora aktivit, které propagují Zdravé město Kopřivnice nebo jsou součástí kampaní
Zdravého města Kopřivnice
3. Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy či osvěty a aktivit věnujících se ochraně
životního prostředí
4. Podpora akcí pořádaných v rámci kampaní (Den Země, Dny Zdraví, Den bez tabáku, Dny
bez úrazů, Evropský týden mobility, aj.)
5. Podpora aktivit zaměřených na mezigenerační spolupráci, zdravý životní styl, stravování
a pohyb
6. Podpora aktivit podporujících globální odpovědnost (Fair Trade, plnění cílů Udržitelného
rozvoje OSN)
Jakou formou?
Besedy, přednášky, vzdělávací aktivity, interaktivní výstavy, tradiční akce k výše
uvedeným tématům pořádané žadateli pro různé cílové sk. a věkové generace, jarmarky,
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soutěže, kulaté stoly, atp.
•

KO-PROJEKTY - Participativní rozpočet 2020

Letos podáno 15 návrhů
6 projektů postoupilo do veřejné prezentace a hlasování o vítězi
Více o všech letošních návrzích a finalistech: KO-PROJEKTY 2020
Další postup: dnes, 12. října ve 12:00, start hlasování, ukončení hlasování 9. listopadu.
Hlasujeme prostřednictvím aplikace MOBILNÍ ROZHLAS? https://www.mobilnirozhlas.cz/about
Nemáte chytrý telefon, nevadí. Tisková zpráva + odkaz na hlasování. Telefon bude zapotřebí jen
na přečtení ověřovacího kódu v doručené SMS.
Prosinec projednání výsledků v Radě města Kopřivnice.
Návrh: Navýšení alokace participativního rozpočtu 2021, konkrétně: celková alokace na rok 2021
700 000 Kč, ale limit pro jeden projekt max. 500 000 Kč.
Úkol:
Projednat doporučení komise ve vedení města, Zodpovědnost: Ing. Lenka Šimečková
•

Projekt MSK - Rozvoj MA21 v Kopřivnici aneb zdravě ve Zdravém městě

Původní plán:
Celkové náklady projektu
377.200,- Kč
Požadovaná dotace z MSK 199.900,- Kč (53%)
Spoluúčast města
177.300,- Kč (47%)
Část aktivit z důvodu Covid nebyla a nebude realizována – např. Den Země, přednášky pro žáky
ZŠ
Aktuálně:
- přednášky o 1. pomoci pro veřejnost:
1. na akci Slavnostní otevírání hřiště KOREJ
2. 22. září v pobočce knihovny v komunitním centru Pětka
3. plán – v jednání Mniší senioři – z důvodu Covid zrušeno
- vzdělávání pečujících osob – plakát
- otevírání nového hřiště – vítěz participativního rozpočtu 2019, viz výše
- přednáška na téma Alzheimmer – viz výše
- oceňování osobností v sociálních službách – z důvodu Covid zrušeno
- OŠK, kurzy pro mládež - s ohledem na současnou situaci bude pravděpodobně zrušeno
•

Diskuse
Návrh Lenky Herákové: Zamyslet se nad projektem pro nadcházející rok o ohledem na
současnou situaci a pravděpodobnost, že doba bude více nastavená pro formu on-line.
Cílovou skupinou by měli být lidé středního věku a senioři, protože školní děti a studenti mají
on-line aktivit velké množství díky distanční výuce. Cílem projektu by mohlo být např.
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prostřednictvím tematických meetů zajistit setkávání seniorů v on-line světě, popřípadě
posílit jejich IT kompetence.
Výzva směřovaná na koordinátora dětského zastupitelstva. Pan Trčka přislíbil, že se na
projektem s dalšími členy DZ zamyslí.
Informace od Kryštofa Hyvnara: Skauti oslaví příští rok 100. výročí. Plánují připravit letní,
prázdninovou hru, představena bude na počátku června během vernisáže výstavy na
Fojtství a pak pokračovat. Veřejnost bude hledat na různých místech Kopřivnice odkazy
spojené s činnosti skautů. Zatím jsou oslavy i hra stále v přípravách.
•

Závěr
Závěrem požádala o slovo paní Rysová, která poděkovala za dlouhodobou spolupráci a
vyjádřila přání, aby komise nadále zůstala pomyslnou spojnicí mezi úřadem, organizacemi a
aktivními lidmi z Kopřivnice i místních částí.

Zápis zkontrolovala:

Zápis vypracovala:

Mgr. Dagmar Rysová
Předsedkyně komise PZM a MA21

Ivana Holubová, DiS.
koordinátorka PZM a MA21
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