MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

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

30. 11. 2020 od 16:00 hodin
on-line + jednací místnost 581, 5. patro,
dle prezenční listiny

Program:
• úvod
• výsledek KO-PROJEKTŮ, další postup
• rekapitulace OBHAJOBY kategorie B 2020
• dotační program 2020
• Globální odpovědnost, nabídka spolupráce
• projednání změn v komisi PZM a MA21
• poděkování
• Závěr
•

Úvod

Uvítání koordinátorkou Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, Ivanou Holubovou - většina
komise připojena prostřednictvím on-line rozhraní města jitsi.koprivnice.cz.
On-line formát byl, stejně jako při poslední komisi, zvolen z důvodu stále platných vládních
omezení a doporučení městského úřadu pro jednání více osob.
•

Výsledek KO-PROJEKTŮ – další postup

V r. 2020 podáno do participativního rozpočtu města 15 návrhů.
6 projektů postoupilo do veřejné prezentace a hlasování o vítězi.
Více o letošních návrzích a finalistech: KO-PROJEKTY 2020
Hlasování, prostřednictvím aplikace MOBILNÍ ROZHLAS, od 12. 10. - 9. 11. 2020.
Výsledky:
Návrh projektu
získané hlasy
Znovuotevření skateparku Kopřivnice

957

Workoutové a fitness hřiště u Vlčovjana

523

Herní prvky pro menší děti u kulturního domu v Mniší

448

Rekonstrukce dětského hřiště za Katolickým domem Kopřivnice

300

Úprava dětského hřiště ve vnitrobloku ulic Příčná a Obránců míru

258

Obnova lezecké stěny v areálu VANAIVAN

213
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Pozn. vítěz roku 2019 získal 419 hlasů.
Výsledky druhého ročníku potvrdily zájem veřejnosti o participativní rozpočtování. Důkazem
jsou získané počty hlasů, ze kterých lze také vyčíst, že pokud by byly projekty z Vlčovic či
Mnišího podány o rok dříve, zvítězily by. Zároveň můžeme vidět, že obavy obyvatel místních
částí, že jsou oproti projektům „z Kopřivnice“ znevýhodněni byly neopodstatněné. Projekt
Znovuotevření skateparku vyhrál oprávněně díky vlastní masivní informační kampani (nejen) na
sociálních sítích zaměřenou na mladou generaci.
V následné diskusi zaznělo, že si někteří lidé stěžovali na způsob hlasování prostřednictvím
aplikace Mobilní rozhlas. Zazněl i požadavek pro příští rok – hlasování bez uvádění vlastního
telefonního čísla.
Další postup: 15. 12. 2020 projednání výsledků v Radě města Kopřivnice. Následně setkání
s předkladateli a Správou sportovišť města Kopřivnice, návrh na převedení prostředků SPSK,
jaro 2021 – realizace.
Návrh z předchozího setkání komise, navýšení alokace participativního rozpočtu na rok 2021,
byl garantem projektu ve vedení města projednán.
Dnes upřesnění návrhu: Celková alokace až 800 000 Kč, ale limit pro jeden projekt max.
500 000 Kč.
Komise s výše uvedeným návrhem souhlasí.
Úkol: Projednat nový upřesněný návrh ve vedení města, Zodpovědnost: garant projektu.
•

Rekapitulace OBHAJOBY kategorie B 2020

V září odevzdány audity 10. oblastí UR (dle metodiky MA21) připraveny Týmem pro udržitelný
rozvoj města Kopřivnice + zpracovateli z jednotlivých odborů. K nahlédnutí:
https://audity.ma21.cenia.cz/cs-cz/
Obhajoba kategorie B v kritériích MA21 proběhla 10. 11. 2020, z důvodu opatření k zamezení
šíření nákazy COVID-19 zvolena on-line forma setkání. Jednání zprostředkováno a
moderováno společností CENIA. Jednání se zůčastnilo přes 50 osob.
V závěru setkání se vedoucí oponentního týmu shodla s vedoucí Pracovní skupiny RVUR
pro MA 21, že na základě doporučení expertů bude vydáno konečné stanovisko – obhájení
kategorie B. Zazněl také dodatek „Určitě máte našlápnuto i na kategorii A.“
19. 11. 2020 na jednání PS RVUR pro MA 21 obhájení kategorie B města Kopřivnice
schváleno: https://ma21.cenia.cz
PODĚKOVÁNÍ patří nejen zástupcům městského úřadu, ale také členům KOMISE a partnerům,
tedy vám všem. Obhájení kategorie B není o jednom jednání s oponenty a členy PS při RVUR,
ale je především o práci za (nejen) poslední 3 roky. Jde o obohajobu výsledků úsilí za roky
společné spolupráce, na které jste se podíleli vy všichni. Děkujeme!
Návrh garanta: Za 3 roky usilovat o kategorii A. Návrh podpořen předsedkyní komise.
Vzhledem k hodnocení expertů a s vědomím toho, že Kopřivnice má nyní rozpracovaných
několik rozsáhlých a z udržitelného hlediska významných projektů, po 13 obhajobách
kategorie B můžeme konstatovat, že nastal adekvátní čas.
S návrhem souhlasili také všichni ostatní čenové komise.
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•

Dotační program ZM

V roce 2020 podpořeny 3 projekty, viz níže.
Vráceno 5 000 Kč, z důvodu špatného počasí v den akce nevyčerpána plná výše dotace.
V roce 2020 podpořeno:
1. Vlčovjané, z. s. – Otevření komunitního centra Vlčovjan – podpořeno částkou 10 000 Kč.
2. TS Relax - Dny Zdraví, 4 000 Kč.
3. SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Vlčovice, Dětský den s Hasiči – Z pohádky do
pohádky, 11 000 Kč
Navržená alokace na rok 2021: 60 000 Kč. Navýšení reaguje na doporučení z Auditu UR 2020
– oblast Zdraví, otázka 5.1.4. Před projednáním navýšení ve vedení města byly garantem
osloveny subjekty s upozorněním na tento program a zájem byl přislíben.
•

Globální odpovědnost, nabídka spolupráce

V návaznosti na doporučení z auditů UR vznikl v roce 219 tým GO3 (trio „koordinátorek“)
s cílem koncepčně uchopit téma Globální odpovědnost města (dále jen GO).
2019 – spolupráce s Charitou ČR (proškolení koordinátorky), dotazníkové šetření – cíl:
zkonkretizovat téma GO pro Kopřivnici, pro bližší zacílení aktivit, podána žádost o dotaci na
Českou rozvojovou agenturu, nebyl podpořen, zároveň došlo k omezení aktivit z důvodu
COVID. 2020 – personální obměna koordinátorek.
Na rok 2021 připravujeme projekt, předpoklad pro získání fin. prostředků - dotační program MSK
určený pro MA21. Konkurence 23 dalších subjektů. Témata: Globální odpovědnost + Zdravé
město.
1. Oblast: Globálně odpovědné město Kopřivnice - téma č. 10. auditu UR města –
v návaznosti na koncepční uchopení oblasti v roce 2019
„Povídání a tvorba s Kristýnkou“ - nabídka návštěvy lektorky témat UR v rámci odpolední
družiny 1. stupně ZŠ, tvorba na vybrané téma (globální odpovědnost), děti si výrobek
donesou domů/nebo vytvoří družina výstavu ve vlastních prostorách – osvěta mezi staršími
generacemi, které děti z družin vyzvedávají, ze setkání budou pořízeny fotografie.
„Putovní výstava“ – fotografie z výše uvedeného tvoření budou využity jako jeden
z podkladů pro vytvoření vlastní putovní výstavy – 8 plakátů, formát A2, cíl. skupina: děti 2.
stupně ZŠ, součástí výstavy bude také pracovní list, který učitelé mohou po rozmnožení
využít ve vlastní výuce, výstava tak může sloužit jako pasivní, ale také aktivní prvek výuky
studijním materiálem pro GO vzdělávání (nejen) na školách.
Výpočet ekologické stopy + beseda/přednáška na podporu medializace tématu
Férová snídaně v Sadu E. Beneše – happening, fair trade, GO, …
Zapojení města do kampaně Do práce na kole – jaro i podzim, propagace udržitelné formy
dopravy, podpora snižování produkce CO2
Globální stan - doprovodná aktivita 2. farmářského trhu v červnu
Výstava na stromech/Den stromů – podzimní happening + výstava vytvořená v rámci
projektu + doprovodné aktivity – budeme rádi, pokud se i vy aktivně zapojíte!

3/5

Odbor rozvoje města

2. Oblast: Zdravé město Kopřivnice, proto vybrané aktivity ze zdravotního plánu – ve
spolupráci s OŠK a MAP – dle skutečného zájmu škol
Kyberšikana – pro děti
Máte zájem se připojit? Chystáte také aktivitu, která by spadala do některého z následujících
témat: https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
Pojďme se domluvit! Nabízíme administraci žádosti a s tím spojené vyřešení „byrokracie“.
Na oplátku budeme rádi za obohacení připravovaného projektu z vaší strany.
•

Probíhající akce

Pokračování sbírky brýlí: plakát
Sběrná místa: MÚ, Knihovna, Brose
Ukončení: předpoklad konec roku, bude koordinováno s dopravcem / celorepubliková
záštita - LIONS CLUB PRAHA LADIES.Více o Lions clubech: https://www.lci-d122.org/
Rekapitulace 1. kola, do 31. 8. 2020. Sesbíráno 426 ks brýlí 102 ks obalů na brýle.
Dlší 3 sbírky: ošacení pro potřebné, hračky pro děti z ubytovny, finance na štědrovečerní
večeři
Více info: tisková zpráva
•

Projednání změn v komisi PZM a MA21

Na posledním setkání komise PZM a MA21 bylo projednáno nové složení, viz příloha pozvánky
na dnešní jednání. Komise s novým návrhem souhlasila, proto bylo doporučeno radě města
schválit tento seznam 19. členů. Na jednání rady města dne 3. listopadu 2020 byl návrh odložen.
Další navržené úpravy:
Z podnětu garanta zrušeno pojmenování zástupci politickych stran a nahrazeno zástupci vedení
města.
Nově jmenovaní do funkce člena komise:
Mgr. Dušan Krompolc, 1. místostarosta
Ing. Mgr. Lucie Macháčkoá, tisková mluvčí města
Lenka Quittová, zástupce firmy Q Fitness
MUDr. Andrea Galiová, praktický lékař pro dospělé
Radomíra Blahutová, Klub českých turistů
Odvolání:
Mgr. Dagmar Rysové
Mgr. Davida Monsporta
Antonína Vursta – viz minulý zápis
Romany Bukovské – viz minulý zápis
Radky Cahlíkové, M.A., M.Sc. – viz minulý zápis
Návrhy nových členů nebyly nijak rozporovány. Členové komise se shodli, že budou rádi za
nové podněty a především spolupráci v oblasti zdraví i zdravého pohybu.
Nad návrhem odvolat Dagmar Rysovou a Davida Monsporta se diskutovalo. Oba vyjádřili vůli
nadále zůstat aktivními členy komise.
Přítomní členové komise jim vyjádřili podporu a jejich odvolání nedoporučili. Po diskusi byl návrh
na jmenování a odvolání členů komise upraven a bude předložen radě města k projednání.
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Závěr:
Nový návrh složení, viz příloha č. 1. Komise s novým návrhem souhlasí a doporučuje radě
města schválit.
Zápis zkontrolovala:

Zápis vypracovala:

Mgr. Dagmar Rysová
Předsedkyně komise PZM a MA21

Ivana Holubová, DiS.
koordinátorka PZM a MA21
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