MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
Jednání Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Zápis ze 4. jednání v roce 2017
18. 12. 2017, od 16:00 hodin, zasedací místnost ORM (8. patro), MÚ Kopřivnice
Přítomní: dle prezenční listiny
Program:











Obhajoba kategorie B v postupu místní Agendy 21
Konference Národní sítě Zdravých měst ČR - Udržitelné město 2017
Plán zdraví a kvality života
Akční plán zlepšování
Dotační program Zdravé město Kopřivnice (1/ORM/2017)
Sběr vršků
Diskuse, úkoly, závěr

Obhajoba kategorie B v postupu místní Agendy 21

Kopřivnice v úterý 12. 12. 2017 obdržela ocenění za dosažení výsledků požadovaných pro
splnění kategorie B dle kritérií místní Agendy 21.


Konference Národní sítě Zdravých měst ČR - Udržitelné město 2017

Kopřivnice obdrží cenu předávanou zástupci NSZM ČR v kategorii Šampion Zdravých měst města, která mají nejlépe nastavený místní systém postupu vůči udržitelnému rozvoji. Tento
svůj postup města měří pomocí komplexních Auditů udržitelného rozvoje v souladu s
mezinárodními „Aalborskými závazky“ udržitelných měst v Evropě. Audit UR se městu
Kopřivnice podařilo ve všech oblastech vyplnit a odevzdat do stanoveného termínu.


Plán zdraví a kvality života

Vyhodnocení plnění z roku 2016/17 a představení nového Plánu zdraví a kvality života pro rok
2017/18.


Akční plán zlepšování

Předložení ke schválení vyhodnocení plánu na rok 2016/2017 a představení plánu nového.


Dotační program Zdravého města

Členům komise bylo shrnuto čerpání v dotačním program ZM a byli vyzvání k oslovení
případných žadatelů pro příští rok.
V letošním roce byli žadateli dva subjekty, ZŠ a MŠ Motýlek a MŠ Záhumenní. Z celkové
alokace 30 tis. Kč bylo vyčerpáno 6 700,- Kč.
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Sběr vršků

Dne 1. 11. 2017 začala sbírka vršků pro Andrejku na zakoupení chodítka. V této věci nás
kontaktoval dárce, který Andrejce chodítko zakoupil. Proto došlo ke změně účelově určeného
sběru plastových vršků. I když jsme si vědomi, jak velkou problematikou ekologie v této oblasti
je, lidé stále mají možnost PET lahve nakupovat a pokud vršky od nich nebudou vyhazovat,
mohou je odkládat a sbírat pro Matúška. Z případného výtěžku z nasbíraných vršků bude
zaplacena speciální léčba v sanatoriu.


Diskuze, úkoly

Návrh v oblasti participace prostřednictvím projektů „v šuplíku“ – obeznámit občany města
Kopřivnice s připravovanými projekty a záměry a nechat je demokraticky odhlasovat, který
z projektu bude prioritní a bude realizován nejdříve.
Pokud to bude možné, ponechat v letošním roce anketu k ověření výstupů z Fóra Zdravého
města, po kterém vždy následuje sociologický průzkum.
Zajistit lepší informovanost o umisťování kontejnerů určených pro sběr oblečení.
Více zabezpečit přechody na ul. Obránců míru pro lepší a jednodušší přechod chodců po silnici.
Členové komise byli seznámeni s podmínkami dotačního programu Zdravé město a byli vyzvání
k vyjadřování ohledně nastavených kritérií, abychom zvýšili počet žadatelů.
David Monsport informoval o záměrech KTK v roce 2018 – více se zaměří na spolupráci
s místními Skauty a nově bude vysílání zaměřeno i na osvětu dle námětu „nebojte se internetu“.
Kryštof Hyvnar informoval o dotaci, kterou se skautům podařilo obdržet z operačního programu
zaměstnanost na pořádání příměstských táborů pro letní prázdniny v roce 2018.
Město Kopřivnice bude v lednu 2018 po schválení vstupovat do MAS Lašsko.

Zápis vypracovala:
Barbora Mužíková, DiS.
Koordinátorka PZM a MA21

