MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
Jednání Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Zápis z 3. jednání v roce 2017
25. 9. 2017, od 16:00 hodin, zasedací místnost ORM (8. patro), MÚ Kopřivnice
Přítomní: dle prezenční listiny
Program:













Úvod
Projednání změny členů v Komisi ZM
Evropský týden mobility a Den bez aut
Příprava na veřejnou kontrolu MA21
Audity UR
Plán zdraví a kvality života
Dotační program Zdravé město Kopřivnice (1/ORM/2017)
Sběr vršků
Diskuse, úkoly, závěr

Úvod

Uvítání garantem PZM a MA21, starostou Miroslavem Kopečným


Projednání změny členů v Komisi ZM

Odvolání
Jmenování

Mgr. Daniela Přády
Radky Cahlíkové, M.A., M.Sc.

zástupce firmy Brose CZ spol. s r.o.
zástupce firmy Brose CZ spol. s r.o.

Komise PZM a MA21 doporučuje radě města schválit navrhované změny členů v Komisi.


Evropský týden mobility a Den bez aut

Přehled proběhlých akcí v termínu 14. – 22. září 2017 viz leták k ETM a EDBA
Cyklohrátky byly z důvodu nepříznivého počasí přesunuty na středu 4. října 2017.


Příprava na veřejnou kontrolu MA21

16. 10. 2017
Veřejná obhajoba MA21 od 14:00 v Kulturním domě
Program
- prezentace uchazeče – 1 hodina
- přestávka
- otázky hodnotitelů a veřejnosti – 1 hodina
Žádáme o účast všechny členy komise!
Přihlašování pomocí registrace na:
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/obhajoby-ma21-registrace-2017

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

Odbor rozvoje města
V rámci prezentace postupu v realizaci MA21 je možnost prezentovat i projekty a akce
zapojených partnerů. O spolupráci žádáme i zástupce firmy Brose, paní Cahlíkovou.
Detaily budou projednány individuálně v průběhu příštích dnů při přípravě prezentace.


Audity UR

Výsledné stanovisko oponentního týmu viz příloha.


Plán zdraví a kvality života

Předložení ke schválení plánu na rok 2016/2017 – vyhodnocení, viz příloha
Představení nového plánu, viz příloha
Po konzultaci se členy Komise byly upraveny a doplněny jednotlivé body plánu.


Dotační program Zdravého města

Členům komise byl připomenut dotační program ZM a byli vyzvání k oslovení případných
žadatelů. Nyní probíhá sběr žádostí, které budou přijímány do 30. 10. 2017 nebo do vyčerpání
alokovaných peněžních prostředků podle toho, která událost nastane dříve.


Sběr vršků

Komise PZM a MA21 doporučuje pokračovat
zdravotním postižením po dobu jednoho roku.
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Statistika sběru za poslední roky:
2014 – 1 730 kg
2015 - 1 576 kg
2016 - 1 171 kg
2017 - 1 101 kg
Návrhy:
L. Šimečková: Průzkum na školách (kampaň), kde se co sbírá
ZŠ Floriana Bayera – sbírá baterie, účast je dobrovolná, bez odměny


Diskuze

Dny zdraví
Paní Eva Mikušková zaslala plakát k akci, kterou kopřivnická knihovna chystá ke dnům zdraví.
http://www.kulturakoprivnice.cz/soubory/leciva_sila_koreni_a_bylinek.pdf
Kurzy Pečuj doma
Bezplatně se na kurzy přihlásit může kdokoli, kurzy jsou zdarma. Přihlásit se můžete prostřednictvím
odkazu http://www.pecujdoma.cz/akce/kurzy-pecuj-doma-v-koprivnici/
Nově vznikající rodinné centrum
Paní Lenka Galiová informovala o nově vznikajícím rodinném centru. Nezisková organizace
nese název „Centrum pro rodinu“, sídlí v Katolickém domě a je v provozu od 21. srpna 2017.
Centrum se zaměří na přednášky a kurzy, např. rodičovství, partnerské kurzy, rodinné
konzultace, apod..

Odbor rozvoje města
Senior point
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Odborem sociálních věcí v Kopřivnici spolupracují na
nově vznikajícím projektu „Senior point“. Původní myšlenka byla dát vzniknout senior point
v každém bývalém okresním městě.
V Kopřivnici bude prostor vyhrazený seniorům ve 2. patře OSVZ. Hlavní poslání senior pointů je
podávat základní poradenství, informace a možná organizace přednášek. Začátek provozu se
plánuje od 1. listopadu.
Osvětová akce k třídění odpadu
Možnost spolupráce KTK a Dětského zastupitelstva na kampani či osvětové akci k třídění
odpadu – jak správně třídit, nutnost sešlapovat PET lahve apod..
Připomenutí na závěr
Přijďte 16. 10. 2017 v 14.00 hodin do Kulturního domu Kopřivnice na veřejnou obhajobu
plnění kritérií MA21.

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

