MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

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

5. 2. 2018 od 16:00 hodin
zasedací místnost ORM, 8. patro, dveře č. 812
dle prezenční listiny

Program:
 Úvod
 Akční plán zlepšování 2017 – vyhodnocení
 Akční plán zlepšování 2018 – zapracování podnětů, předložení ke schválení
 Dotační program Zdravé město Kopřivnice (1/ORM/2018)
 Harmonogram kampaní pro rok 2018
 Dotace z programu MSK
 Diskuse, úkoly, závěr


Úvod

Uvítání garantem PZM a MA21, starostou Miroslavem Kopečným


Akční plán zlepšování 2017 – vyhodnocení

Členové komise překontrolovali plnění jednotlivých bodů plánu před odevzdáním do RM.
viz příloha – Vyhodnocení plánu zlepšování pro rok 2017


Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a MA21 pro rok 2018

Byl představen návrh AP pro rok 2018. Členové komise byli vyzváni k případnému doplnění
aktivit plánu zlepšování na rok 2018. Finální verze bude předložena RM dne 13. 2. 2018,
následně v březnu ZM.
viz příloha - Akční plán zlepšování na rok 2018


Dotační program Zdravého města

Členům komise bylo shrnuto čerpání v dotačním programu Zdravé město a byli vyzvání
k oslovení případných žadatelů pro letošní rok.
V loňském roce byli žadateli dva subjekty, ZŠ a MŠ Motýlek a MŠ Záhumenní. Z celkové
alokace 30 tis. Kč bylo vyčerpáno 6 700,- Kč.
Pro letošní rok je v programu celková alokace opět 30 tis. Kč, byla upravena maximální výše
dotace, která bude na jeden projekt činit 15 000 Kč.


Harmonogram kampaní pro rok 2018

Klíčovou akcí je Fórum Zdravého města – 30. 5. 2018 – členové komise byli vyzváni k co
největší propagaci této akce a aktivní účasti na fóru.
viz příloha – Harmonogram 2018

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
 Dotace z programu MSK
Informace o vyhlášených dotacích z MSK a podaných projektech:
1) Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí
Roadshow na podporu třídění odpadů „TREF SI SVŮJ BAREVNÝ KONTEJNER!“ ve spolupráci
s grafickým studiem a reklamní agenturou MamiArt.
Celkové náklady projektu: 120 000,- Kč
Požadovaná dotace z MSK: 72 000,- Kč (60%)
Spoluúčast města:
48 000,- Kč (40%)
2) Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21
Podpora aktivit ke zdravé a udržitelné Kopřivnici
- kurzy první pomoci a zdravého stravování, šikany a kyberšikany pro žáky ZŠ
- osvětová kampaň „Klima se mění – změň se i ty“
- komunitní kampaně v průběhu roku (férová snídaně, dětské fórum, Den bez tabáku,
Evropský týden mobility, Dny zdraví a školení úředníků na participativní rozpočet)
- podpora zlepšování zdraví a psychické kondice obyvatel Kopřivnice (Preventění na
Den Dětí, Týden pro rodinu)
Celkové náklady projektu: 355 000,- Kč
Požadovaná dotace z MSK: 177 500,- Kč (50%)
Spoluúčast města:
177 500,- Kč (50%)



Diskuze, úkoly, závěr

1)

Starosta a všichni účastníci žákovské diskuze, která se uskutečnila ve čtvrtek 1. února
a připravilo ji Dětské zastupitelstvo Kopřivnice, pochválili výbornou organizaci celé akce
a zájem mladých o dění v Kopřivnici.

2)

Komise PZM a MA21 se zabývala otázkou protidrogové prevence a dlouze debatovala nad
tématem návykové látky, které se vyskytují na ZŠ a SŠ v Kopřivnici. Pro letošní rok zařadil
odbor školství, kultury a sportu do svého harmonogramu nultý ročník tzv. Antifetfestu, což
je soutěžní festival amatérských filmů pro žáky a studenty ze základních a středních škol
s tématikou rizikového chování.
http://2017.antifetfest.cz/
V rámci prevence byla diskutována možnost pocitové mapy v rámci dětského (mladého)
fóra s náměty jako: kde se cítím bezpečně, kde ne, kde jsou drogy, kde je mohu dostat
koupit, atp.
Jako nejúčinnější prevencí na středních školách byly hodnoceny besedy s bývalými
narkomany.

3)

Zamyslet se nad vhodnou lokální pomocí, např. zapojení do projektu Ježíškova vnoučata
(https://www.jeziskovavnoucata.cz/), neboť ve sběru vršků v nynější době nevidí Komise
PZM a MA21 žádný posun a přínos pro společnost.

4)

Zapracovat připomínky k novému AP pro rok 2018 a vyhodnocení Plánu zlepšování
a kvality života na rok 2017-18.

5)

Projednávání s veřejností – veškeré komunitní a investiční akce projednávat s veřejností až
po 15 hodině.

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

