MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor rozvoje města

Zápis z jednání Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Termín, místo: 15. 3. 2022 od 16:00 hodin, Bike Fun International, 10. patro MÚ
Program:
 exkurze
 pocitová mapa
 projekt Kopřivnická trvalka
 Do práce na kole – partneři, návrh akcí na triko
 Koruna Podbeskydí, 10 000 kroků
 Den Země, Férová akce, Týden pro rodinu
 dotační program Zdravého města
 KO-PROJEKTY
 úprava loga PZM a MA21
 další náměty
Garant Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, místostarosta René Lakomý, poděkoval zástupcům Bike
Fun International za možnost uskutečnit jednání komise v prostorách společnosti. Zároveň ocenil jedinečnou
možnost nahlédnout do výrobních prostor podniku. Následně předal slovo koordinátorce PZM a MA21.


POCITOVÁ MAPA

https://pocitovamapa.nszm.cz/koprivnice-2022
Ukončení sběru dat 5. 4. 2022.
Dosavadní průběh:
Příprava pocitové mapy (dále jen PM) schválena na jednání RM dne 14. 12. 2021.
Harmonogram přípravy projednán v Týmu pro sledování stavu UR, dne 26. 1. 2022 a na jednání Komise PZM
a MA21 konané 2. 2. 2022.
1. návrh mapy k připomínkování 14. 2. 2022.
Zahájení sběru dat 2. 3. 2022, do 5. 4. 2022.


PROJEKT KOPŘIVNICKÁ TRVALKA

Dne 16. 3. 2022 zastupitelstvo kraje rozhodne o podpoře projektu.
Dotační program MSK: Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21
(KŘ/01/2022)
Celkové náklady projektu
Požadovaná dotace
Spoluúčast města

210 500,- Kč
126 300,- Kč (60 %)
84 200,- Kč (40 %)

Trvalka, jako symbol trvalé kvality v rámci realizace místní Agendy 21 i Projektu Zdravé město
Kopřivnice.
Trvalka, jako pomyslný symbol dlouholeté stabilní snahy města o trvale udržitelný rozvoj. Trvalka, jako symbol
dlouholeté nepřerušované úspěšné obhajoby druhé nejvyšší kategorie B v kritériích místní Agendy 21. Tou se
v České republice mohou aktuálně pochlubit pouze 3 municipality z celkového počtu 202 realizátorů.
Dílčí aktivity, viz příloha č. 1, zápisu z 22. 2. 2022.
První z podpořených aktivit projektu tohoto roku:
Hravě o globálních tématech: Výstava + vzdělávání
DPNK
Férová akce
Vzdělávání nových zaměstnanců úřadu – participace a zapojování veřejnosti v kvalitě MA21 a UR
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DO PRÁCE NA KOLE

Letošní partneři: Bike Fun International, CykloArt, CYKLOMAT, Zašívárna, BezObal, SpSK, KTK, AGEL Nový
Jičín, Muzeum nákladních automobilů značky Tatra, Vila Machů, Bufet na Větřkovické přehradě, Restaurace
Tatrovka, BROSE, DURA, Lašská brána Beskyd, …
Závěrečné odměňování – v rámci akce Run Tour, 25. 6. 2022, ve spolupráci s Bike Fun International.
Akce na triko a další:
Fotosoutěž – probíhá aktualizace pravidel
1. 5. 2022 – prvomájová vyjížďka s CykloArt BikeClub Kopřivnice
Zvýhodněné vstupné na krytý bazén, návrh bude projednán v RM
Cyklojízda Zdravých měst – 13. května, mezizastávka u nového partnera kampaně Restaurace Tatrovka,
cíl: Větřkovická přehrada, doprovodný program v režii DDM Kopřivnice
Paštika v BezObalu Kopřivnice
Sleva na servis nebo na cyklodárek – CykloArt, CYKLOMAT
Daruj krev se Zdravým městem Kopřivnice nejen na Den Zdraví – 7. 4. 2022, 21. 4. 2022, 5. 5. 2022
Vinea na triko – Vila Machů
Birel na triko – bufet na Větřkovické přehradě
Volný vstup na rozhlednu - víkend
22. 5. 2022 - Dobrota na férové akci – Zákušice
Zašívárna – poukázky do tomboly
Dura – příspěvek do tomboly
Všem partnerům patří velké díky!


KORUNA PODBESKYDÍ

Od 1. března do 30. září, ve spolupráci s DDM Kopřivnice a IC Kopřivnice.
Pohodová turistická výzva podněcující ke zdravému pohybu na čerstvém vzduchu, napříč kampaněmi: Den
Země, Dny Zdraví, Týden pro rodinu, Den bez tabáku, Týden udržitelného rozvoje a Evropský týden mobility
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=tiskove-zpravy-zdrave-mesto-koprivnice


10 000 KROKŮ

Registrace možná již v těchto dnech.
Dubnová výzva probíhá od 1. do 30. 4. 2022.
Pořadatel: IC Kopřivnice ve spolupráci s městem Kopřivnice.
Aktuálně probíhá poslední vylaďování webových stránek akce.
https://www.desettisickroku.cz/


DEN ZEMĚ, FÉROVÁ AKCE 2022, TÝDEN PRO RODINU

Den Země
- Pohádkový les - 23. 4. 2022, ve spolupráci s městem Štramberk, DDM
- Den Země - 25. 4. 2022 – celodenní akce, 9:00 - 17:00, ve spolupráci s RADAMOK, zvány ZŠ i MŠ,
zaměřeno na desatero domácí ekologie, soutěžní zastavení a stánky nabízející tematické zboží:
HUBERT Hukvaldy, ekologické produkty, látkové pytlíky, …
Ukliďme Česko
- 2. 4. 2022 – pro veřejnost, článek v KN, rozdávání pytlů zdarma a koordinaci odvozu sesbíraného
odpadu zařizuje OŽP, ochranné pomůcky ne
- 4. 2022 - zaměstnanci úřadu
Férová akce
- Férová snídaně + Restaurant Day, neděle 22. 5. 2022, dle loňského úspěšného modelu, součást
projektu, Kopřivnická trvalka - dotace MSK
Týden pro rodinu
- Tajemství dobré výchovy – 11. 5. 2022 ve spolupráci KDK, M. Herman
- Cyklojízda zdravých měst K+NJ – 13. 5. 2022
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NOVINKY DOTAČNÍHO PROGRAMU ZDRAVÉ MĚSTO 2022

V roce 2021: 5 podpořených žádostí, „zůstatek“: 5 950 Kč, vratka
Rok 2022: alokace: 60 000 Kč (jako v r. 2021), příjem žádostí od 1. 4. 2022
Změny oproti roku 2021: čerpání až do 31. 12. 2022, na jeden projekt až 20 000 Kč, povinná spoluúčast
zrušena, avšak v rámci bodového hodnocení zohledněna, zrušení paušálu
Předložení vyúčtování – do 31. 1. 2023


KO-PROJEKTY 2022

Vypořádání dalších námětů a komentářů z ankety 2021: zdravemesto.koprivnice.org/koprojekty
Princip: Občané města předkládají návrhy projektů a následně celoměstským hlasováním rozhodují o tom,
kam bude část městského rozpočtu investována.
Alokace 2022: 600 000 Kč (navýšení o 100 tisíc Kč oproti předchozím ročníkům)
Příjem žádostí: 2. 5. 2022 – 30. 6. 2022
Podmínka přidaná v r. 2021: Nepodporovat opravy, s výjimkou zhodnocení majetku města za účelem rozvoje
sportovního nebo volnočasového vyžití dětí a mládeže
12. 4. 2022 – projednání RM
Komise po projednání doporučuje Radě města Kopřivnice schválit Pravidla participativního rozpočtu
města Kopřivnice pro rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.


ÚPRAVA LOGA PZM a MA21

Dle návrhu z posledního jednání komise, kdy byla schválena aktualizace loga v souladu s novým Manuálem
identity a jednotného vizuálního stylu města Kopřivnice.

Komise po projednání schvaluje nový návrh loga Projektu Zdravé město a místní Agendy21 města
Kopřivnice.


DALŠÍ NÁMĚTY

1. Návrat ke kořenům Lašské brány Beskyd – 10. - 12. 6. 2022. Setkání Rotary clubů Distriktu 2240 (Česká a
Slovenská republika, 74 klubů) pod záštitou Rotary clubu Frýdek-Místek - Kopřivnice. Výměna zkušeností a
informací, návštěva atraktivních míst členů LBB a jejich okolí, informoval Ing. Rulíšek.
2. Dne 8. 5. 2022 – Den přátelství – podpora Ukrajině, informoval mst. Krompolc.


PODĚKOVÁNÍ, UKONČENÍ JEDNÁNÍ

Garant PZM a MA21 poděkoval členům za účast a zástupcům společnosti Bike Fun International za vstřícnost
a přátelskou atmosféru.
Zápis zkontroloval:

Zápis vypracovala:

Mgr. René Lakomý
předseda komise PZM a MA21

Ivana Holubová, DiS.
koordinátorka PZM a MA21

Příloha č. 1 – Pravidla participativního rozpočtu města Kopřivnice pro rok 2022
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Příloha č. 1

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor rozvoje města
Pravidla participativního rozpočtu města Kopřivnice pro rok 2022
I. Úvod
1. Participativní rozpočet je proces, do kterého jsou přímo zapojeni občané města, kteří
předkládají návrhy projektů (dále jen návrhy) a rozhodují o tom, kam bude část městského
rozpočtu investována. Na lokální úrovni lze tímto způsobem zaktivizovat občany k zájmu o
rozvoj a správu města a zapojit je do rozhodovacího procesu.
2. V rámci participativního rozpočtování mají obyvatelé možnost navrhnout a svými hlasy
podpořit společensky prospěšné projekty, které celkově zlepší kvalitu života v Kopřivnici a
místních částech a podpoří zapojování místních komunit.
3. Z rozpočtu města Kopřivnice byla pro rok 2022 vyčleněna částka 600 tis. Kč určená na
realizaci vítězných návrhů.
II. Rámcový harmonogram procesu
04 – 05/2022
05 – 06/2022
07 – 08/2022
08 – 09/2022
10 – 11/2022
01 – 12/2023

Informační kampaň o zahájení procesu
Příjem návrhů
Kontrola formální a obsahové správnosti
Projednání v Komisi Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Prezentace postupujících návrhů, hlasování
Realizace

III. Zajištění informovanosti
1. Informování veřejnosti o participativním rozpočtu a jeho dílčích etapách bude probíhat
průběžně po celý rok a budou k tomu využity všechny komunikační nástroje města
(především Kopřivnické noviny, Kabelová televize Kopřivnice, webové stránky města,
facebookový profil města a projektu Zdravé město, plakátovací plochy). Pro participativní
rozpočet s názvem „Ko-projekty“ je zřízena speciální webová stránka s přímým odkazem
z hlavní webové stránky města.
2. Kontaktní osoba pro participativní rozpočet je koordinátorka projektu Zdravé město a místní
Agendy 21 Ivana Holubová, Město Kopřivnice, oddělení strategického plánování, odbor
rozvoje města, Štefánikova 1163, 742 21, Kopřivnice, ivana.holubova@koprivnice.cz, tel.:
556 879 671 (dále jen „koordinátorka“).
3. Koordinátorka je kontaktním osobou pro předkladatele návrhů. Ve své kompetenci má sběr,
vyhodnocení a kontrolu formální správnosti doručených návrhů. Rovněž zajišťuje stanovisko
odborných útvarů úřadu k předloženým návrhům pro Komisi pro projekt Zdravé město a
místní Agendu 21 (dále jen „komise“) a příslušného dlouhodobě uvolněného člena
zastupitelstva města (garanta), koordinuje seznámení veřejnosti s postupujícími návrhy,
připravuje způsob a průběh hlasování o návrzích a spolupracuje s dotčenými odbory MÚ.
V případě potřeby zajistí předkladateli předběžnou konzultaci realizovatelnosti návrhu
s dotčenými odbory MÚ.
IV. Podávání návrhů
1. Návrh může podat fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území města Kopřivnice
či v jeho místních částech.
2. Návrhy mohou předkladatelé podávat průběžně v období od 2. 5. 2022, nejpozději do 30. 6.
2022.
3. Každý občan může podat více návrhů.
4. Návrh musí svými podpisy podpořit minimálně 10 obyvatel Kopřivnice starších 15 let.
Seznam podporovatelů doloží předkladatel na předepsaném formuláři a je povinnou přílohou
návrhu. Každý obyvatel může současně podpořit více návrhů.
5. Návrh musí respektovat následující kritéria:
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6.

7.
8.

9.

a. Návrh musí být realizován na území města Kopřivnice nebo v jeho místních částech
a současně na pozemcích ve výlučném vlastnictví města. Vlastnictví parcely lze ověřit
v odkazu https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ nebo v katastrální mapě prostřednictvím
mapového serveru města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mapy-koprivnice.
b. Předpokládané realizační náklady návrhu nepřekročí částku 600 tis. Kč včetně DPH.
Minimální částka na předložený návrh není stanovena.
c. Návrh na projekt je investiční (stavební) akce ve veřejném prostoru, např. instalace
mobiliáře (lavičky, koše, stojany na kola, turistická odpočívadla atd.), instalace
herních prvků, úprava kontejnerového stání, autobusové zastávky, apod. Výstupy
návrhu budou přístupné a využitelné širokou veřejností.
d. Návrh projektu není běžnou opravou majetku města, s výjimkou majetku města
určeného ke sportovnímu nebo volnočasovému vyžití dětmi a mládeží.
e. Návrh je v souladu se schváleným územním plánem a není v kolizi s jinými městem
připravovanými akcemi/projekty.
Návrh na projekt se zasílá:
a. Elektronicky, na adresu ivana.holubova@koprivnice.cz včetně všech souvisejících
příloh (formuláře budou dostupné na webových stránkách města), nebo
b. v papírové formě, na předepsané listině (formuláře budou dostupné na webových
stránkách města a v papírové podobě na informacích městského úřadu). Formulář
s návrhem na projekt je možné podat osobně na podatelně Městského úřadu
v Kopřivnici nebo prostřednictvím poštovního přepravce na adresu Město Kopřivnice,
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
Koordinátorka provádí formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména kontrolu úplnosti
uvedených údajů, doložení formuláře s podporou návrhu 10 obyvateli města, ověření
majetkoprávních vztahů pozemků dotčených návrhem.
V případě chybějících formálních náležitostí bude předkladatel do 5 pracovních dnů od
předložení návrhu vyzván prostřednictvím uvedeného e-mailu (případně telefonicky) k jejich
doplnění. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 10 pracovních dnů od data vyzvání, bude
návrh odmítnut.
Všechny návrhy, které splní formální kontrolu, budou předány k obsahové kontrole a
posouzení realizovatelnosti odbornými zaměstnanci úřadu.

V. Hodnocení návrhů
1. Věcné hodnocení návrhů je realizováno zaměstnanci odborných útvarů městského úřadu či
příslušných organizací na území města působících, do jejichž kompetence návrh přísluší.
2. Odborní zaměstnanci posoudí především:
a. realizovatelnost návrhu v horizontu cca 12 měsíců,
b. reálnost předpokládaných nákladů návrhu. Pokud bude nutné u vítězných návrhů
vypracovat projektovou přípravu, odhadnou náklady na její zajištění, jež budou
hrazeny
ze
zůstatku
nevyčerpaných
prostředků,
nebo
dojde
k dodatečnému snížení předloženého návrhu o částku za projektovou přípravu. Ve
výjimečném případě může rada města schválit příslušnou částku za projektovou
přípravu z rezervních prostředků města Kopřivnice.
c. Soulad návrhu se schváleným územním plánem a posouzení, zda není v kolizi
s jinými městem připravovanými akcemi/projekty.
3. Na základě hodnocení vydají odborní zaměstnanci stanovisko, ve kterém návrhy rozdělí na:
a. realizovatelné v podobě předloženého návrhu,
b. realizovatelné v případě dílčích úprav,
c. nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav.
4. Všechny návrhy, které splnily formální náležitosti a prošly věcným hodnocením, budou
představeny členům komise. Z těchto návrhů pak komise vybere ty, které budou
prezentovány veřejnosti a o nichž bude veřejnost hlasovat.
5. O zhodnocení a stanoviscích k návrhu budou předkladatelé návrhu informováni
do 5 pracovních dnů od jednání komise.
6. V případě návrhů s odborným stanoviskem dle bodu 3b. bude předkladatel vyzván
k možnosti úpravy návrhu dle doporučení odborného zaměstnance úřadu tak, aby se stal
realizovatelným. Úpravy návrhu musí být ukončeny ve lhůtě před prezentací veřejnosti.
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7. Předkladatel má možnost svůj návrh stáhnout nejpozději v termínu před zahájením
hlasování.
VI. Prezentace postupujících návrhů
1. Všechny návrhy, které budou vybrány komisí, zveřejní koordinátorka na webové stránce
k tomuto účelu zřízené.
2. Návrhy, které byly označeny jako realizovatelné či budou takto označeny po dílčích
úpravách, budou prezentovány veřejnosti. Tato prezentace bude sloužit k představení
návrhů a diskusi nad nimi.
3. Jednotlivé návrhy budou veřejně prezentovány jejich předkladateli. Formu veřejné
prezentace schválí komise. V případě, že se předkladatel nebude moci prezentace svého
návrhu zúčastnit, může být zastoupen jinou osobou, podílející se na projektu. Každý z návrhů
bude mít na prezentaci vyhrazen stejný čas.
4. Všechny návrhy zařazené do hlasování budou městem prezentovány stejným způsobem, a
to na webových stránkách, popř. facebookovém profilu. Navrhovatel může využít vlastních
prostředků k prezentování a získání podpory pro svůj návrh.
VII. Hlasování
1. Hlasování o návrzích bude zahájeno nejpozději dle rámcového harmonogramu těchto
pravidel.
2. Hlasování se mohou zúčastnit pouze obyvatelé města Kopřivnice a jeho místních částí, kteří
v den hlasování dosáhli věku nejméně 15 let.
3. Hlasování proběhne pouze elektronickou formou prostřednictvím ankety zveřejněné v rámci
služby Mobilní rozhlas, kterou využívá Město Kopřivnice zdarma jako člen Národní sítě
Zdravých měst ČR, a to prostřednictvím:
a. aplikace v chytrých mobilních telefonech, do které dostane občan po vložení
telefonního čísla unikátní přístup,
b. prostřednictvím webových stránek www.mobilnirozhlas.cz, kde bude anketa také
zveřejněna.
4. Hlasující může návrhům rozdělit maximálně tři body, dva kladné a jeden záporný. Kladné
body může přidělit jednomu projektu nebo je rozdělit mezi dva projekty, které podporuje.
Pokud je mezi navrhovanými aktivitami projekt, s jehož realizací nesouhlasí, může mu přidělit
jeden záporný bod. Udělení záporného bodu je podmíněno přidělením alespoň jednoho
kladného bodu.
5. Do výsledku hlasování budou započteny všechny hlasy, odevzdané v souladu s těmito
Pravidly.
6. U jednotlivých návrhů se sečtou, příp. odečtou všechny platné hlasy a následně bude
sestaven žebříček výsledků. V případě stejného počtu hlasů je rozhodující datum
doručení/převzetí návrhu MÚ Kopřivnice.
7. O tom, které návrhy budou realizovány, bude rozhodnuto na základě pořadí návrhů a součtu
nákladů na jejich realizaci, které je možno pokrýt z alokované částky
600 tis. Kč.
8. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu a Facebooku města Kopřivnice a na webu a
Facebooku Zdravého města Kopřivnice, v Kopřivnických novinách a v Kabelové televizi
Kopřivnice.
VIII. Schvalování a realizace vítězných návrhů
1. Vítězné návrhy, jejichž hodnota v součtu nepřekročí alokovanou částku
600 tisíc Kč, budou předány Radě města Kopřivnice ke schválení.
2. Ve výjimečném případě bude radě města předložen návrh na finanční zajištění projektové
přípravy realizace návrhu.
3. Realizaci návrhů zajistí příslušné odbory úřadu, které budou o průběhu a realizaci návrhu
průběžně informovat koordinátorku, která zajistí informovanost veřejnosti.
IX. Závěrečná ustanovení
Tato pravidla byla schválena na 96. schůzi rady města Kopřivnice dne 29.03.2022 usnesením č. xx.
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