MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

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

15. 6. 2020 od 16:00 hodin
jednací místnost zastupitelstva města, 10. patro
dle prezenční listiny

Program:
• Úvod
• Složení Komise
• Ukončené akce
• Probíhající akce
• Dotační program
• KO-PROJEKTY
• Projekt MSK
• Obhajoba kategorie B
• Informace členů komise
• Závěr
•

Úvod

Uvítání garantem Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, paní místostarostkou Rysovou.
•

Změna složení Komise

Zánik členství paní Dagmar Jančálkové (Zastupitelstvo města Kopřivnice, ODS) - nový člen
bude navržen, dle výsledků jedání Zatupitelstva města Kopřivnice.
Odstouil Ing. Aleš Dresler, Ph.D., bývalý manažer kvality, pro případ potřeby zůstává externím
spolupracovníkem.
Za Jana Filáka (Dětské zastupitelstvo Kopřivnice) potvrdil účast nový vedoucí DZ pan Jiří Trčka,
který byl na setkání poprvé oficiálně uvítán.
Nové návrhy pro případné doplňování členů: MAP Kopřivnice, Centrum pro rodinu
•

Co máme za sebou

Farmářský trh I – fotogalerie
Den Země – zrušen (koronavirová opatření)
Fórum - zrušeno
Férová snídaně 2020 – 1. pro veřejnost - fotogalerie, 2. v rámci MAP – zapojeno 6 MŠ - MAP
Na kole dětem – p. Zimovčák
Veřejné projednání – budoucí hřiště na sídlišti Korej (participativní rozpočet)
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•

Probíhající akce
Sbírky – brýle pro Afriku do 30. 6. 2020, Baterkománie do 31. 8. 2020
Brajgl – Infokampaň OŽP – prevence černých skládek, návody a tipy, jak postupovat, co
vše můžu odvézt na sběrný dvůr a co pro mě udělá Slumeko za stovku nebo dvě?
Přehrada – jednání s vlastníkem Větřkovické přehrady, již 17. 6. 2020
Cykloodpoedne – 18. 6. 2020, od 16 hodin v Sadu E. Beneše
- Vyhodnocení kampaně Do práce na kole
- Cyklohrátky pro děti, canisterapie
- Součást kampaně Den bez úrazů
- Podpořeno z MSK – projekt Rozvoj MA21 aneb Zdravě ve Zdravém
městě – přednáška o 1. pomoci
- realizováno v náhradním termínu, 25. 6. 2020
Farmářský trh II – výstava živých zvířat, pro nepřízeň počasí bohužel zrušen

•

Dotační program ZM

Zbývá 26 000 Kč.
Termín pro podávání žádostí do 31. 10. 2020
Budeme rádi, pokud o možnosti této finanční podpory budete informovat dále!
Stav:
Předložena 1. žádost o dotaci – návrh smlouvy schválen v RM. TS Relax, Dny Zdraví, 4 000 Kč.
Proběhla konzultace – CykloArt Bike club, Vlčovjan z.s.
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 (FairTrade, 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, soutěže, kulaté stoly, atp.
•

KO-PROJEKTY (participativní rozpočet)
Proběhlo jednání – výběrdodavatele na dětské hřiště – KOREJ, loňský vítězný návrh
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Letos: Příjem žádostí do 30. 6. 2020, 1. podaná žádost, 3 konzultace - 2 osobní jedna emailem, plán – upozornění na blížící se konec prostřednictvím Mobilního rozhlasu.
Další harmonogram: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprojekty-aktuality-koprivnice

•

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

Úprava původního plánu dle možností - dodržování opatření (covid-19).
Den Země - zrušen, snížen počet přednášek, dle reálných možností/rozvolňování opatření a
chuti veřejnosti se scházet.
Původní plán:
Celkové náklady projektu
377.200,- Kč
Požadovaná dotace z MSK 199.900,- Kč (53%)
Spoluúčast města
177.300,- Kč (47%)
•

Obhajoba kategorie B - 10. 11. 2020!!!

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 byly odevzdány k posouzení externími hodnotiteli do 29. 2. 2020.
30. 6. 2020 - termín pro realizátory: úpravy Auditů UR v souladu s připomínkami expertů a
vyrozumění expertů.
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.

•

Informace o plánovaných aktivitách a spolupráci členů komise

Bike sharing – na komisi zazněla informace o nabídce realizace systému sdílení kol ve městě.
Po diskusi členové komise dospěli k závěru, že nabídka by pro město byla zajímavá v případě
rozšíření systému – nejen pro obyvatele města, ale i pro využití v rámci turistického ruchu –
např. ve spolupráci s Lašská brána Beskyd.
Mgr. Vlasta Geryková, ředitelka ZŠ Floriána Bayera informovala a pozvala členy komise na akci
- Fair Trade proti chudobě (v rámci projektu Světová škola) 13. 10. 2020.
Bc. Kryštof Hyvnar oznámil, že v r. 2021 Skaut Kopřivnice oslaví významné jubileum - 100 let,
chystá se celoroční projekt. Zároveň upozornil na skutečnost, že v prosinci končí udržitelnost
projektu Areál zdraví a jedné z venkovních atraktivit skautského centra - lezecká stěna – končí
životnost. Závěrem vyzval členy komise k návrhům, jak naložit s plochou po lanovém centru.
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Ing. Lenka Heráková informovala, že v období letních prázdnin proběhne již 6. ročník
prázdninového programu pro mládež, Někdo ven?. Zároveň upozornila, že v rámci komunikace
s mladou generací vzešlo téma: absence prostoru pro neorganizovanou mládež.
Další diskutovaná témata:
Parkour hřiště – v plánu bylo u ZŠ Emila Zátopka, z důvodu škrtů v rozpočtu města v letošním
roce, byl záměr odsunut. Lokalita u Házenkářského hřiště – další z diskutovaných lokalit. Zatím
zůstává ve fázi záměru.
Lavičky u „starého hřbitova“ – obklopeny nedopalky, řešení: návrh na vtipnou infokampaň, bude
předloženo Odboru životního prostředí.
•

Závěr

Mst. Rysová poděkovala přítomným za spolupráci v dílčích aktivitách organizovaných Zdravým
městem a za účast na jednání Komise a popřála všem hodně zdraví a pěkné léto.

Zápis zkontrolovala:

Zápis vypracovala:

Mgr. Dagmar Rysová
místostarostka města Kopřivnice

Ivana Holubová, DiS.
koordinátorka PZM a MA21
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