MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Zápis na jednání Komise projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Termín, místo: 8. 9. 2021 od 16:00 hodin, jednací místnost č. 1084, 10. patro MÚ
Program:
• KO-PROJEKTY
• Do práce na kole - ohlédnutí
• Týden Udržitelného rozvoje a Dny bez úrazů
• Sbírka brýlí
• Týden mobility
• Dny zdraví
• Projekt Kopřivnický GLOBUS
• Dotační program Zdravé město
• Pocitová mapa města
• Kritéria MA21, Tým pro sledování UR
• Další náměty
Uvítání koordinátorkou Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, I. Holubovou.
Garant Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, místostarosta René Lakomý přivítal
přítomné a poděkoval za spolupráci na aktivitách první poloviny roku.
•

KO-PROJEKTY

Participativní rozpočet města Kopřivnice
Vítězný návrh roku 2020, projekt Znovuotevření skateparku - proběhlo symbolické
znovuotevření/předání areálu
https://www.facebook.com/KTKoprivnice/photos/pcb.1113750732431822/1113750569098505/
Stav po otevření: http://www.koprivnice.org/galery/main.php?g2_itemId=26894
KO-PROJEKTY 2021
- Dnešní úkol: vybrat projekty postupující do podzimního hlasování veřejnosti
- alokace 500 tisíc korun
- nepovoleny běžné opravy majetku města, s výjimkou zhodnocení majetku města za
účelem rozvoje sportovního nebo volnočasového vyžití dětí a mládeže
- příjem žádostí od 1. 5. 2021 – 30. 6. 2021
- doručeno 12 návrhů, 2 nesplnily formální náležitosti, kontrolované koordinátorkou PZM a
MA21, předkladatelé byli s rozhodnutím seznámeni
- Informace o průběhu posuzování: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprojektypravidla-koprivnice#5
- deset návrhů postoupilo k posouzení dotčených odborů města a dalších subjektů
Komise doporučuje Radě města Kopřivnice schválit pro další postup do hlasování
veřejnosti o vítězi letošního Participativního rozpočtu 8 projektů z přílohy č. 1
tohoto zápisu označených zeleně.
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

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města

•

Do práce na kole - ohlédnutí

Květnová kampaň na podporu udržitelných forem dopravy, cíl: změnit návyky zapojených na
osobní přepravu.
V kostce: Cyklotýmy (2-5osob) jezdily do práce na kole/chodí/běhají, následně zapisovaly své
kilometry do systému, který na konci měsíce května vyhodnotil výsledky. Město pro všechny
týmy v květnu připravilo motivační akce = odměn tzv. "na triko", které účastníci obdrželi u
partnerů (cykloprodejny, restaurace, bazén, KTK, …), když se prokáží tričkem či nákrčníkem
kampaně. Na konci kampaně proběhla závěrečná akce pro všechny zapojené týmy s
vyhlášením výsledků.
Soutěžní kategorie: PRAVIDELNOST, zelené kilometry, kreativní fotosoutěž.
Přehled akcí na triko:
https://www.facebook.com/zdravemesto/photos/a.462874553886574/1847926212048061/
Výstupy, viz Týden UR níže.
•

Týden udržitelného rozvoje a Dny bez úrazů

Termín 30. 5. – 5. 6. 2021
Proběhla „Závěrečná akce“ pro účastníky jarní kampaně Do práce na kole na louce u
koupaliště: http://www.koprivnice.org/galery/main.php?g2_itemId=26554
i vyhodnocení úředníků: http://www.koprivnice.org/galery/main.php?g2_itemId=26523
Součástí akce byla tematicky zaměřená přednáška pod taktovkou národního
cyklokoordinátora. Podpořeno dotací z rozpočtu MSK v rámci projektu Kopřivnický GLOBUS.
Výstavy týkající se globálních témat ve spolupráci s organizací NAZEMI a
městskou knihovnou:
článek: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=vystavyke-globalni-tematice-budou-i-na-plakatovacich-plochach-a-v-mistnich-castech&clanek=28364
1. výstava: http://www.koprivnice.org/galery/main.php?g2_itemId=26797
2. výstava: http://www.koprivnice.org/galery/main.php?g2_itemId=26812
Akce Policie ČR a MP Kopřivnice:
http://www.koprivnice.org/galery/main.php?g2_itemId=26955

•

Sbírka brýlí

Předání: http://www.koprivnice.org/galery/main.php?g2_itemId=26917
Článek: http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicane-uz-predali-1-910-bryli-dosbirky-pro-afriku&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=28542
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Kopřivničané již do sbírky věnovali od loňského jara neuvěřitelných 1 910 kusů brýlí a 506
obalů!!!
•

Evropský týden mobility

https://mobilityweek.eu/home/
Termín 16. 9. – 22. 9. 2021

Plánované akce: http://www.koprivnice.cz/urad/aktuality/mobilita2021.pdf
Pozvánka CYKLOJÍZDA: http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnici-rozhybeevropsky-tyden-mobility&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=2286
Budeme rádi, pokud ve vaší organizaci sestavíte vlastní tým cyklistů (např. tým BROSE, KTK,
KNIHOVNY, SKAUTŮ, TURISTŮ, SPORTOVCŮ, DĚTSKÉHO ZASTUPITELSTVA, a dalších)
a přidáte se k týmu úřadovanému na pohodovou vyjížďku po cyklostezkách a cyklotrasách z
jednoho Zdravého města do druhého. A nezapomeňte, tým, jsou již dva lidé :-)
•

DNY ZDRAVÍ

Termín 4. – 17. 10. 2021
Plánované akce: viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
•

Projekt Kopřivnický GLOBUS - GLOBálně, Udržitelně a Spolu

Témata: globální odpovědnost (10. oblast Auditu UR + Zdravé město)
Finance: 196 000 Kč, dotace: 100 000 Kč (51%).
Aktivity:
- Výpočet ekologické a uhlíkové stopy
- Globální stan
- Hravě o globálních tématech
- Den stromů, 20. 10.
- Putovní výstava
- Setkání aktivních partnerů
- Férová snídaně
- Nebezpečí šikany a kyberšikany
- Do práce na kole
- Dny Zdraví
- Týden udržitelného rozvoje
Podrobnosti: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekty-mesta-koprivnice

•

Dotační program Zdravého města

Alokace 2021: 60 000 Kč, příjem žádostí od 1. 4. 2021 – 29. 10. 2021, průběžně
Více informací: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-zdrave-mesto-koprivnice
Aktuální stav: 1. podpořená žádost, 4 žádosti v procesu posuzování, „zůstatek“ : 5 950 Kč
60 000 alokace
schváleno 8 000 TS Relax - Tančírny v parku
návrh 15 000 Hasiči Vlčovice - Dětský den - Pojďte s námi do pravěku
návrh 12 600 Junák - Kopřivnický skautský Betlém
návrh 9 450 A. Veřmiřovská - Zahrada č. 5
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návrh

9 000 M. Fišerová - Hračkobudka aneb ze starého nové s dětmi
54 050 poskytnuto/navrženo
5 950 Zůstatek – v případě schválení výše uvedených návrhů
•

Evaluace participace a pocitové mapa města

Výsledky z roku 2017: https://pocitovamapa.nszm.cz//koprivnice-2017/
NSZM ČR realizuje projekt, v němž zdarma poskytuje svým členům zhodnocení stavu
participace. Na zhodnocení standardně navazuje realizace některé participativní služby (opět
zdarma): V našem případě by to byla právě pocitová mapa – předběžně v online variantě.
Postup zkráceně:
* zhodnocení participace - online pohovor s politikem PZM a MA21 a dalšími
zainteresovanými osobami
* usnesení rady města k doporučením tohoto zhodnocení
* realizace konkrétní participační aktivity / pocitové mapy
V posledních 2 letech realizováno téměř ve 30 zdravých městech, zbývá několik posledních
projektových aplikací.
•

KRITÉRIA MA21, TÝM PRO SLEDOVÁNÍ UR

30. září - termín pro předkládání důkazů - plnění kritérií MA21 v databázi MA21
31. října - termín pro odevzdání informace Pracovní skupině MA21 při RVUR o plnění
podmínek a doporučení expertního týmu stanovených v loňském Auditu udržitelného rozvoje
města.
Zjednodušeně: Provést kontrolu plnění úkolů stanovených v „Plánu opatření ke zlepšení
udržitelného rozvoje města Kopřivnice“
Důkaz bude vložen do databáze ke kritériu č. 19.
•
•

•

Harmonogram: https://ma21.cenia.cz/%C3%9Avod/Prorealiz%C3%A1tory.aspx
Kritéria: https://ma21.cenia.cz/cscz/%c3%bavod/prorealiz%c3%a1tory/krit%c3%a9riama21kesta%c5%been%c3%ad.as
px
Podklad na Tým pro sledování stavu UR, na co
reagovat? https://ma21.cenia.cz/Portals/0/Obhajoby_Koprivnice_shrnuti.pdf
•

Další náměty

Dotazy k týdnu mobility:
1) Proč není opravena a dána k užívání zaměstnancům úřadu kolárna, kterou město koupilo
od TATRY před několika lety ?
Odpověď: Byla dána do užívání, klíče jsou stejné jako od vnitřní kolárny, ale nikdo ji
nepoužívá, předpokládáme tedy, že stávající kolárna postačuje. V této bývalé venkovní
kolárně plánujeme zřídit uzamykatelné cykloboxy pro návštěvníky města a úřadu. Bohužel
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mezi tím v krajském programu na podporu cyklodopravy došly finance, hledáme nové dotační
zdroje.
2) Proč stále (již 2 roky) po realizaci kanalizace ve Vlčovicích není upraven povrch cyklostezky
a připomíná v některých pasážích spíše tankodrom?
Odpověď: Nejedná se o dva roky, celoplošné opravy komunikací již začaly, je možno je však
provádět, až si zásypy „sednou“.
3) Proč není bezpečně vyřešen úsek cyklostezky Kopřivnice – Frenštát. Je to tam v dopravní
špičce, kdy lidé jedou do nebo z práce o život.
Odpověď: Majitel pozemků, se odmítl s městem bavit o využití jeho pozemků. Také nás to
velmi mrzí. Měli jsme dokonce dotaci od kraje na projektovou přípravu, ale tu jsme museli
vrátit. Bez vyřešení majetkoprávních vztahů se bohužel nehneme.
Pozvánka - 11. září, akce Loučení s Létem. Více informací: https://www.lasskabrana.cz/cz/akce-detail/louceni-s-letemPozvánka - Vozíčkem ke královně Beskyd 2022 – Více na:
https://m.facebook.com/events/570042304341377
Loňský ročník: https://www.youtube.com/watch?v=x3rSA2oSmX8

Zápis zkontroloval:

Zápis vypracovala:

Mgr. René Lakomý
předseda komise PZM a MA21

Ivana Holubová, DiS.
koordinátorka PZM a MA21
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