MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

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

9. 1. 2019 od 16:00 hodin
zasedací místnost ORM, 8. patro, dveře č. 812
dle prezenční listiny

Program:
 Úvod
 Předání jmenovacích dekretů a zajištění souhlasu se zprac. osobních údajů (GDPR)
 Akční plán zlepšování projektu ZM a MA21
 Vyhlášení dotačního programu ZM / individuální dotace
 Participativní rozpočet
 Informace o plánovaných aktivitách a spolupráci členů komise
 Závěr


Úvod

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


Předání jmenovacích dekretů a zajištění souhlasu se zprac. osobních údajů (GDPR)

Proběhlo předání jmenovacích dekretů a představení jednotlivých členů komise.
V návaznosti na vyplnění osobního dotazníku a potvrzení od zaměstnavatele o odvodu
zdravotního pojištění prosíme tyto dva listy doručit koordinátorce PZM a MA21 Barboře
Sopuchové
buď
osobně
v kanceláři
č.
804
nebo
na
e-mailovou
adresu
barbora.sopuchova@koprivnice.cz. Toto se netýká zaměstnanců MÚ a zastupitelů.
Členové komise, kteří nepožadují odměnu za svou aktivitu, nemusí dokládat potvrzení od
zaměstnavatele.


Akční plán zlepšování projektu ZM a MA21

Členové komise byli seznámení s vyhodnocením plnění Plánu zlepšování za roku 2018 a byl
představen Plán zlepšování pro rok 2019.
Žádáme členy komise, aby své podněty a připomínky zasílali na e-mail koordinátorky Barbory
Sopuchové, nejpozději do středy 16. ledna do 16:00 hodin.


Vyhlášení dotačního programu Zdravé město

V letošním roce bude opět vyhlášen dotační program Zdravého města, ve kterém bude
alokována částka 30 000,- Kč. V podmínkách dotačního programu dojde pouze k lehkým
administrativním úpravám. Po schválení v orgánech města budou členové komise obeslání se
zněním vyhlášeného programu.
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Participativní rozpočet

V letošním roce je v rozpočtu města schválena částka 500 tis. Kč na aktivitu spojenou
s participativním rozpočtem. V první polovině r. 2019 bude nutné nastavit kritéria, která budou
poté schválena v orgánech města. Z toho vyplývá, že za účasti občanů města bude
organizováno projednání, cílů, metodiky a prvotních záměrů.


Informace o plánovaných aktivitách a spolupráci členů komise

V. Geryková

Informovala přítomné členy o titulu Světová škola, který v loňském roce
získala Základní škola Floriána Bayera.

R. Cahlíková

Nabídla spolupráci při zajišťování programů pro děti na téma prevence
návykových látek prostřednictvím autentické besedy. Z proběhlých akcí
informovala např. o besedě na téma finanční gramotnost pořádanou pro
zaměstnance firmy.
Informovala o připravovaných akcích Brose CZ spol. s r. o.:
- Do práce na kole
- Sbírka Kola pro afriku
- Den lékařů (březen)
- Den HSE a BOZP
- Seminář na téma zdravotní problematiky (v závislosti na vysoké
nemocnosti zaměstnanců firmy)
- Kids Klub se účastní exkurze v Kabelové televizi Kopřivnice

D. Monsport

Kabelová televize Kopřivnice disponuje 25 min. videem s Ing. Horákem
(VŠB) na téma topení. Je možné tyto záznamy znovu použít při pořádání
kampaní zaměřených na ovzduší a lokální topeniště nejen v letošním roce
(Smokeman).
V letošním roce KTK opět zopakuje vysílání krátkých pořadů o finanční
gramotnosti.
Přednesl myšlenku uspořádat akci na sdílení dobré praxe mezi
volnočasovými kluby na území města Kopřivnice s možností ocenit jejich
práci a aktivitu v rozvoji města.
Informoval, že možnost exkurze v KTK je po dohodě možná a studio je
této spolupráci nakloněno.

D. Rysová

Přednesla myšlenku uspořádat festival NNO působících na území města
k 15. letému výročí vstupu Kopřivnice do Národní sítě Zdravých měst ČR.

K. Hyvnar

Informoval přítomné o záměru zvelebit prostor u tzv. Myší díry
(vymalování) a prosí MÚ o spolupráci. Richard Petr přislíbil ověření
záměru u vlastníka, je nutné dále ověřit, zda je podchod a prostory
kolem pro pěší vhodně nasvětlen (především vyústění na ul. Moravská).

A. Vurst

Informoval přítomné o výročí 30 let pěší turistiky v r. 2019. V souvislosti
s tím bude Klub pěší turistiky pořádat 6. března vernisáž fotek ve
vestibulu radnice MÚ.

H. Rulíšek

Informoval přítomné o možnosti využití objektu Hájenka v Janíkově sedle.
Odbor životního prostředí se plánuje zapojit do akce NEPETUJ.

J. Fiĺák

Dětské zastupitelstvo bude v únoru 2019 pořádat druhou žákovskou
diskuzi s vedením města.
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E. Mikušková

Informovala o zapojení knihovny do charitativním projektu „Život v
kufříku“, který odloženým či odebraným dětem poskytuje základní balíček
vzpomínek na období těsně po narození.

Informace o akcích plánovaných na září 2019:
I. víkend
Festival medu a písničky pořádaný Českým svazem včelařů
II. víkend
Výročí 10. let Vanaivanu + Kimegal pořádaný Skauty
III. víkend
Běh rodným krajem E. Zátopka
Slavnostní vystoupení muzikantů k poctě kopřivnického rodáka Zdeňka
Petra, hudebního skladatele


Závěr

Další jednání Komise PZM a MA21 je naplánováno na pondělí 1. dubna 2019 od 16:00
hodin v zasedací místnosti v 8. patře.
Žádáme členy komise, aby si na další jednání připravili seznam nadcházejících akcí, na kterých
se organizačně podílí nebo jsou jejich pořadateli. Vzájemné informování pořadatelům akcí
pomůže předcházet kolizi termínů a efektivněji využít pořadatelský potenciál i finanční
prostředky.

Zkontrolovala:

Zápis vypracovala:

Mgr. Dagmar Rysová
předsedkyně komise PZM a MA21

Barbora Sopuchová, DiS.
koordinátorka PZM a MA21
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