MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

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

4. 12. 2019 od 16:00 hodin
zasedací místnost RM, 7. patro, dveře č. 709
dle prezenční listiny

Program:
• Úvod
• Informace o proběhlých akcích
• Participativní rozpočet
• Dotační program ZM
• Akční plán 2020
• Zdravotní plán
• Podávané projekty
• Kopřivnice GO! Aneb Kopřivnice na cestě ke globální odpovědnosti
• Moravskoslezský kraj
• Obhajoba kategorie B
• Diskuze
• Závěr
•

Úvod

Uvítání garantem projektu Zdravé město a MA21, paní místostarostkou Dagmar Rysovou.
•

Informace o proběhlých akcích

Město je naše společné hřiště. Akce proběhla 12. září, v rámci ní byly představovány
připravované a realizované projekty města dle jednotlivých oblastí strategického plánu.
Samostatná expozice byla věnována rekonstrukci centra města. V rámci doprovodného
programu bylo prezentováno edukativní vystoupení Smokemana a proběhla diskuze veřejnosti
s vedením města. V rámci hodinové diskuze byly zodpovězeny všechny dotazy. Zápis z akce je
zveřejněn na webu Zdravého města:

http://www.koprivnice.cz/zdrave_mesto/zapisy/Zapis_spolecne_hriste.pdf.
Plavecká soutěž měst. V letošním roce se v říjnu město poprvé zapojilo do celostátní plavecké
soutěže měst, kdy občané společně získávali body . Na organizaci místního plavání se výrazně
podílel Sportovní klub Kopřivnice, z.s. Do akce se zapojilo 416 plavců všech věkových kategorií.
Ve své kategorii Kopřivnice obsadila 3. místo. Akci chceme zopakovat i v příštím roce.
Výstava na stromech. V říjnu proběhla osvětová akce Výstava na stromech, věnovaná tématu
pěstování kakaa v rozvojových zemích. Do akce se zapojili Skauti, jako organizátoři i jako
účastníci. V rámci doprovodného programu proběhl v parku happening seznamující s tématikou
výroby čokolády, v knihovně se promítal film Krajina v tísni.
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•

Participativní rozpočet

Rada města na své 9. schůzi usnesením č. 309 schválila pravidla participativního rozpočtu, na
základě kterých proběhl proces výběru projektu navrženého k realizaci veřejností. Termín pro
podávání návrhů byl stanoven na 13. 5. 2019. Sešlo se 10 návrhů, následovala formální a
obsahová kontrola a vyjádření odborných zaměstnanců městského úřadu. Následně Komise
PZM a MA21 schválila postup 4 návrhů do veřejného projednání. Předkladatelé prezentovali
své návrhy projektů na veřejném projednávání „Kopr staví aneb Město je naše společné hřiště“
dne 12. 9. 2019. Veřejné hlasování probíhalo od 10. 10. do 7. 11. 2019 prostřednictvím aplikace
Mobilní rozhlas, kdy každý občan měl možnost dát dva kladné hlasy a jeden záporný hlas.
Celkem hlasovalo 494 občanů.
Výsledná listina:
1. Dětské hřiště – sídliště Korej
2. Bezpečnější veřejné prostranství za domy Pod Morávií 1164/2-12
3. Nová hrazda v Areálu zdraví
4. Hřiště na společenskou hru Pétanque

419 hlasů
201 hlasů
76 hlasů
37 hlasů

Předpokládané náklady projektu, který se umístil na prvním místě, jsou ve výši alokované pro
participativní rozpočet, tj. 500 tis. Kč.
Setkání ORM s navrhovatelkou projektu a s architekty města proběhne 5. prosince od 9.00 hod
v zasedací místnosti ORM. Hlavním bodem jednání je specifikace zadavatelských podmínek
pro dodavatele projektu.
•

Dotační program ZM

V roce 2019 se sešly 3 žádosti o dotaci z tohoto programu, všechny 3 byly podpořeny.
1. Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z. s.
• Projekt: Kimegal + 10 let VANAIVANU
• Částka: 14 000 Kč
2. Taneční centrum Relax, z. s.
• Projekt: Dny zdraví
• Částka: 1 000 Kč
3. Petr Čarnota
• Projekt: BIF JAM 5
• Částka: 15 000 Kč
Vyúčtování do 13. 12. 2019
Pro příští rok bude rozdělována stejná částka, pravděpodobně bude upraveno znění programu.
•

Akční plán 2020

Návrh viz předložený dokument.
Lenka Galiová poskytla informace ke Zdravotnímu plánu.
o Vznikla pracovní skupina, na základě swot analýzy definovala 6 oblastí, ve kterých se
budou realizovat aktivity
o Leden 2020 – plánováno veřejné připomínkování zdravotního plánu
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o

Únor 2020 – předložení Zdravotního plánu ke schválení Radě města Kopřivnice

Dagmar Rysová navrhuje zařadit začleňování principů Smart Cities do Akčního plánu
zlepšování pro rok 2020 v oblasti I. Zkvalitnění kategorií A, B.

•

Podávané projekty

Kopřivnice GO! Aneb Kopřivnice na cestě ke globální odpovědnosti
Vyhlašovatel dotace: Česká rozvojová agentura
Termín podání žádosti: 9. 12. 2019
Město Kopřivnice i občané a organizace v ní působící mají již bohaté zkušenosti s osvětovými
aktivitami. Cílem projektu je společně, s koncepcí, realizovat aktivity vedoucí k informování,
vzdělávání a aktivizaci občanů v otázkách globální odpovědnosti.
Jde o tříletý projekt, skládá se ze tří hlavních částí:
1.
Vytvoření platformy, na jejíž základě se bude rozvíjet spolupráce města a dalších
subjektů zabývajících se tématikou globální odpovědnosti a udržitelného rozvoje a
podpora aktivit členů platformy - fyzických a právnických osob
2.
Realizace osvětových aktivit podporujících rozvoj globální odpovědnosti u občanů
Kopřivnice
3.
Vytvoření Koncepce rozvoje globální odpovědnosti Kopřivnice a sdílení dobré
praxe mezi městy
Projekt pro Moravskoslezský kraj
Zatím není specifikováno, zvažujeme aktivity na podporu Zdravotního plánu + očekáváme
návrhy od členů komise.
Podání žádosti – 10. ledna 2020.

•

Obhajoba kategorie B v roce 2020

Leden: RM schválí, jakou kategorii budeme v roce 2020 obhajovat. Navrhujeme i nadále
obhajovat kategorii B.
Členové komise souhlasí s návrhem obhajovat kategorii B.
Únor: předložení zpracovaných auditů udržitelného rozvoje k posouzení externími experty.

•

Diskuze
o
o
o

9. 12. proběhne seminář pro zaměstnance MÚ a pro zastupitelstvo na téma Udržitelný
rozvoj a ekologická stopa
10. 12. proběhne veřejné projednávání podoby nového muzea pro nákladní automobily
TATRA a pro Slovanskou strelu.
Antonín Vurst navrhuje požádat Karla Rosenkranze o zapůjčení obrazů do interiéru nově
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o
o
o
•

vznikajícího muzea.
David Monsport upozorňuje na nevyhovující stav chodníku u železnice a zvážení jeho
rozšíření v souvislosti s rekonstrukcí nového muzea.
David Monsport informuje, že na úvodní stránce webu KTK přibyla záložka „Opustili
nás“, kde jsou vyvěšeny parte zemřelých se souhlasem rodiny po dobu 3 měsíců.
David Monsport nabízí pro zastupitelstvo exkurzi do KTK.

Závěr

Členové komise obdrželi malou pozornost jako poděkování za celoroční působení v komisi.
Příští zasedání proběhne v novém roce, v lednu 2020, jeho hlavní náplní bude Vyhodnocení
plánu zlepšování za rok 2019 a schválení Akčního plánu zlepšování na rok 2020.

Zápis zkontrolovala:

Zápis vypracovala:

Ing. Lenka Šimečková
Vedoucí oddělení strategického plánování

Mgr. Kristýna Nováčková
koordinátorka PZM a MA21

4/4

