MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis z jednání Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Termín:
Místo:
Přítomni:

13. 2. 2020 od 16:00 hodin
zasedací místnost ORM, 8. patro, dveře č. 812
dle prezenční listiny

Program:
• Úvod
• Změna složení Komise
• Vyhodnocení plánu zlepšování pro rok 2019
• Schválení plánu zlepšování pro rok 2020
• Obhajoba kategorie B
• Vyhlášení dotačního programu Zdravého města
• Podávané projekty
• Moravskoslezský kraj
• Informace o aktivitách a spolupráci členů komise
• EGL projekt – Lenka Heráková
• Diskuze
• Závěr
•

Úvod

Uvítání Ing. Lenkou Šimečkovou, vedoucí Oddělení strategického plánování.
•

Změna složení Komise

Z důvodu úmrtí Mgr. Dagmar Jančálkové zaniklo členství v Komisi ZM a MA21.
Z důvodu pracovního zaneprázdnění a po vzájemné domluvě vystupuje z komise Ing. Aleš
Dresler, Ph.D., dále bude spolupracovat externě.
Další navrhovanou změnou je výměna zástupce Dětského zastupitelstva Jana Filáka za Jiřího
Trčku. Důvodem je změna ve vedení a řízení Dětského zastupitelstva. Jan Filák již své
odstoupení potvrdil. Nyní čekáme na vyjádření Jiřího Trčky.
Navrhované změny budou předloženy Radě města Kopřivnice ke schválení.
•

Vyhodnocení plánu zlepšování pro rok 2019

Členové komise byli seznámeni s vyhodnocením plánu zlepšování za rok 2019, dokument
k prostudování jim byl zaslán již před jednáním.
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města

Energetik města, pan Roman Beneš upozornil na problém se získáváním vstupních dat od
soukromých společností i statitstikého úřadu pro výpočet ekologické a uhlíkové stopy. Bylo
navrženo zmínit tuto problematiku v rámci Národní sítě zdravých měst.
•

Schválení plánu zlepšování pro rok 2020

Členové komise po projednání a po dílčích úpravách schvalují navrhovaný Plán zlepšování pro
rok 2020, viz přiložený dokument.
•

Obhajoba kategorie B

Na návrh Komise Zdravého města a místní Agendy 21 Rada města Kopřivnice na svém 32.
zasedání dne 28. ledna schválila přihlášení města Kopřivnice k obhajobě kategorie B v postupu
místní Agendy 21 v roce 2020.
Podkladem pro hodnocení Kopřivnice budou aktualizované Audity udržitelného rozvoje, které
zpracovávají vybraní členové Týmu pro udržitelný rozvoj v deseti hodnocených oblastech.
Aktualizované audity budou odevzdány k posouzení externími hodnotiteli do 29. 2. 2020. Audity
se překládají prostřednictvím databázového systému https://audity.ma21.cenia.cz/, ve kterém
CENIA postupně zveřejňuje všechny schválené audity měst v kategorii A a B, a také v kategorii
C, pro které jsou audity dobrovolným nástrojem.
Obhajoba zpracovaných auditů proběhne na podzim roku 2020.

•

Vyhlášení dotačního programu Zdravého města

V letošním roce bude opět vyhlášen dotační program Zdravého města, ve kterém bude
alokována částka 30 000,- Kč. V podmínkách dotačního programu dojde k těmto úpravám,
přesné znění viz předložený dokument:
•
•
•
•

Zjednodušení kritérií
Snížení povinné doby archivace dokladů pro potřeby kontroly projektu z 10 na 3 roky
Zrušení povinnosti předložení vyúčtování dotace do 7 dnů od ukončení projektu,
zanechání povinnosti předložit vyúčtování do předem stanoveného data, pro rok 2020
do 11. prosince 2020
V rámci rozpočtu projektu zavedení možnosti čerpání financí prostřednictvím paušálu
do výše 10 % uznatelných nákladů projektu

Po schválení v orgánech města budou členové komise obeslání se zněním vyhlášeného
programu.

•

Podávané projekty

Projekt pro Moravskoslezský kraj
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Rozvoj MA21 v Kopřivnici aneb zdravě ve Zdravém městě
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Realizace dílčích aktivit zdravotního plánu (přednášky pro veřejnost k 1. pomoci, trénování
paměti pro seniory, besedy pro žáky ZŠ, vzdělávání pečujících osob a další).
Realizace osvětových kampaní a dalších akcí pro veřejnost – Den Země, Slavnostní otevření
dětského hřiště na ulici Javorová (participativní rozpočet), Týden sociálních služeb.
Celkové náklady projektu
377.200,- Kč
Požadovaná dotace z MSK 199.900,- Kč (53%)
Spoluúčast města
177.300,- Kč (47%)
Výsledky dotačního řízení by měly být známy 5. března odpoledne.
Nejbližší akce :
17. března – přednáška na téma Alzheimer, Demence; ve spolupráci s Centrem pro rodinu
•

Informace o plánovaných aktivitách a spolupráci členů komise

EGL projekt – Europe Goes Local – Lenka Heráková
V projektu je zastoupeno 5 českých a 5 slovenských měst. Každé město reprezentuje mládež
(za Kopřivnici Dětské zastupitelstvo), člověk, který pracuje s mládeží (Eva Müllerová, vedoucí
DDM Kopřivnice) a místní samospráva (Lenka Heráková, OŠKS).
Cílem projektu je zvýšit kvalitu lokální práce s mládeží, posílit spolupráci mezi různými aktéry na
úrovni samospráv a především posílit mezinárodní rozměr práce s mládeží. Výstupem projektu
bude metodika práce s mládeží na místní úrovni.
Již proběhla první fáze projektu – setkání zástupců českých měst v Praze, kde se účastníci
seznamovali s evropskou chartou práce s mládeží na lokální úrovni. V druhé fázi projektu se
setkají již všechna města, a to v Brně. Do konce roku pak proběhnou ještě dvě setkání.
Zdravotní plán – Lenka Heráková
V březnu proběhnou přednášky pro dívky 8. a 9. tříd na téma poruchy příjmu potravy.
Přednášky byly iniciovány samotnými školami.
Festival volnočasových aktivit – Lenka Heráková
Datum: 29. května 2020 – bude to spojeno s oslavou Dne dětí
Do akce bude zapojena široká škála organizací a aktérů. Do organizace je zapojena Sportovní
a volnočasová komise při Radě města Kopřivnice, Kulturní dům Kopřivnice, Správa sportovišť,
DDM Kopřivnice a další.
Fórum zdravého města
Je plánováno na středu 13. května.
Velkému fóru předchází Fórum mladých – 6. května, a tomu školní fórum.
Školní fórum – ZŠ Alšova – je plánováno na středu 15. dubna.
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•

Diskuze

Paní Radka Cahlíková informovala o zapojení firmy Brose CZ spol. s r.o. do projektu Brýle pro
Afriku. Kopřivnice zváží připojení se k této akci. Sběr brýlí by měl proběhnout v průběhu května.
Pan Antonín Vurst informoval o aktivitách v rámci Aktivního seniora. Zájem o akce je vysoký. Do
budoucna by se mělo přemýšlet o větších prostorách. Na červenec plánují senioři výstavu
„Senioři v pohybu“, která bude situována ve vestibulu radnice.
Byly představeny webové stránky představující projekty města Kopřivnice www.koprstavi.cz,
které by měly být v rozšířené verzi spuštěné v průběhu března. Pan Beneš navrhuje
k projektům připojit i informaci o energetických parametrech.

•

Závěr

Zápis zkontrolovala:

Zápis vypracovala:

Mgr. Dagmar Rysová
místostarostka města Kopřivnice

Mgr. Kristýna Nováčková
koordinátorka PZM a MA21
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