Odbor rozvoje města
Zápis z jednání Komise PZM a MA21
Termín: 22.6.2016
Místo: zasedací místnost ORM, č. 812
Jednání byli přítomni: viz. prezenční listina
Program:
1. Uvítání, úvod
2. Informace o vybraných akcích z plánu zlepšování na rok 2016 (Fórum ZM, anketa,
sociologický průzkum)
3. Různé, úkoly
1) Uvítání, úvod
2) Informace o vybraných akcích z plánu zlepšování na rok 2016
Proběhlo:
5. 5. 2016 – Dětské Fórum
11. 5. 2016 - Fórum Zdravého města – akce „S Vámi o všem? Ovšem!“
Připravuje se:
Období letních prázdnin - Někdo ven – prázdninový program pro děti a mládež
říjen/listopad - T.O.O.P - projekt pro ZŠ, žáky 8. tříd na téma trestní odpovědnosti mladistvých,
kteří dosáhli věku 15 let
16. - 22.9 2016 – Evropský týden mobility (22.9. Evropský týden bez aut)
18. 10. 2016 - Veřejná obhajoba MA 21 (Kopřivnice) - 15:00
1. - 2. 12. 2016 - Konference NSZM - Obhajoba (Praha)
Probíhající anketa k Fóru ZM, ukončení 30.6.2016:

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

Projekt Zdravé město Kopřivnice a místní Agenda 21
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Sociologický průzkum k Fóru ZM:
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5) Různé, úkoly
- Od tohoto roku budou zveřejňovány všechny zápisy Komise PZM a MA21 na webu města
Kopřivnice (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kontakty-zdrave-mesto-koprivnice).
- Informace o podané žádosti o externí finanční zdroje z výzvy 33 (dílčí koncepce ÚEK,
bezbariérovost, ovzduší + vzdělávání zaměstnanců) - momentálně probíhá hodnocení žádosti.
Obdobná výzva by měla být vypsána i pro příští rok, možnost zvážit další aktivity.
- Informace o vypsané výzvě MŽP 7/2016 - podpora EVVO (prostor pro oslovení partnerů pro
možnou spolupráci), žadateli mohou být školy, neziskové organizace, obce, apod. Více
informací k výzvě naleznete zde: http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_vyzva_7_2016.
- Informace o tvorbě strategického dokumentu Adaptační strategie (Adaptace města na změnu
klimatu) - zapojení expertů, občanů města. Výsledkem bude dokument, který navrhne i soubor
adaptačních opatření.
- Informace o probíhající aktualizaci Zdravotního plánu. Během letních prázdnin budou
kontaktováni garanti jednotlivých oblastí k provedení aktualizace aktivit ZP a jejich vyhodnocení.
Zdravotní plán města Kopřivnice je dostupný na webu města
http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zdravotni_plan.pdf.
- informace o zajímavé přednášce prof. Holčíka, který přednášel na Letní škole NSZM
v Chrudimi na téma Zdravotní gramotnost v ČR. Přednáška dostupná zde:
http://dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/06_holcikchrudim.pdf
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- výzva všem, kteří plánují akce nějaké akce, které se tématicky a časově dají vztáhnout
k Evropskému týdnu mobility, aby je do 15.8.2016 oznámili koordinátorce za účelem zajištění
společné propagace.
- informace o možnosti předložit individuální žádost o příspěvek na akce související se ZM a
MA 21 z rozpočtu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

Zápis vypracovala: Romana Bukovská
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