MĚSTO KOPŘIVNICE

Příloha č. 3

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Plán zdraví a kvality života 2018/2019

Příležitosti z Fóra Zdravého města
„PLÁNUJME SPOLEČNĚ“ 2018
a)

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti do 6 let

b)

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže

c)

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí

d)

Rekonstruovat koupelny v bytech zvláštního určení včetně přebudování van na
sprchové kouty (byty pro seniory ul. Česká 320)

e)

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka (opravit a doplnit chodníky, upravit stání
vozidel – šikmé/kolmé)

f)

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu

g)

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice (zatraktivnění prostor
výzdobou a rozšíření aktivit v prostorách vestibulu, chodeb atp.)

h)

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK

i)

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní (přechody pro chodce,
bezpečnostní nasvětlení, doplnění ostrůvků, …)

j)

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulantní sociální služby pro osoby s duševním
onemocněním (např. psychoterapeutické sezení)

k)

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města

l)

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů

m)

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity (např.
protidrogový vlak či jiná interaktivní aktivita)

n)

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města

Podrobnější popis jednotlivých Příležitostí/Problémů je v dalším textu včetně
zodpovědnosti jednotlivých odborů za jejich řešení.
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Plán Zdraví a kvality života 2018-2019
a) Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej, které splňuje podmínky
bezpečného trávení volného času (oplocení, s provozním řádem, herní
prvky pro děti do 6ti let) + mobilní WC, přístup k pitné vodě – pítko;
vytipovaná lokalita: u garáží na ul. Pod Bílou horou
Navrhovaná opatření:
s veřejností.

Vybudování dětského hřiště po projednání jeho návrhu

Indikátor splnění: zprovozněné hřiště
Plánovaný termín vyřešení problému: 2020 (za předpokladu zajištění financí)
Rozpočtová připravenost: navrženo do R 2019 – 2. část rozpočtu
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření
C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
Zodpovědnost: ORM

b) Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže
Navrhovaná opatření: Ve spolupráci s DDM připravuje ORM projekt obnovy a doplnění
vybavení vybraných učeben zaměřených na technické a IT kroužky – příprava žádosti o
dotaci do ITI Ostravsko (11/2018). OMM připravuje projekt obnovy vnitřních rozvodů a
rekonstrukce sociálních zařízení.
Indikátor splnění: realizace obnovy vnitřních prostor
Plánovaný termín vyřešení problému: 2019, popř. 2020
Rozpočtová připravenost: 2018 – PD, realizace návrh R 2019 – 2. část rozpočtu
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření
C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
Zodpovědnost: ORM, OMM, DDM

c) Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí
Navrhovaná opatření: Projednání zpracované studie možného využití objektu ZŠ
Náměstí pro knihovnu v orgánech města, rozhodnutí o dalším postupu při řešení
návrhu. Přípravu projektu nutno posuzovat ve vazbě na návrh v bodě g).
Indikátor splnění: usnesení orgánů města
Plánovaný termín vyřešení problému: 2019 – usnesení, další harmonogram dle
schváleného řešení
Rozpočtová připravenost: zásobník projektů
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření
C. 3.2 Aktivní nabídka využívání volného času
Zodpovědnost: vedení města

Plán Zdraví a kvality života 2018-2019

d) Rekonstruovat koupelny v bytech zvláštního určení včetně přebudování
van na sprchové kouty (byty pro seniory ul. Česká 320)
Navrhovaná opatření: Rekonstrukce koupelen v bytech BD ul. Česká 320. V současné
době je OMM připravována pouze rekonstrukce koupelen v 1.NP - byty pro odlehčovací
službu jako náhrada za centrální koupelnu v 1.PP.
Indikátor splnění: počet zrekonstruovaných koupelen za rok
Plánovaný termín vyřešení problému: postupně v závislosti na uvolnění jednotlivých
bytů a množství uvolněných prostředků z rozpočtu města
Rozpočtová připravenost: zásobník projektů
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření
D. 1.1.2 Údržba nemovitostí v majetku města
Zodpovědnost: OSVZ, OMM

e) Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka (opravit a doplnit chodníky, upravit
stání vozidel na chodnících – šikmé/kolmé)
Navrhovaná opatření: Zpracovat přípravnou projektovou dokumentaci na úpravu
veřejného prostranství (v soukromém vlastnictví) včetně zásahu do zeleně,
chodníkového tělesa a stávajících rozvodů inženýrských sítí. Obnovit jednání o výkupu
pozemků v soukromém vlastnictví. Předložení podkladů Radě města Kopřivnice pro
rozhodnutí o efektivnosti investice na základě zpracované dokumentace DSP,
rozhodnutí o výkupech soukromých pozemků pod komunikacemi města.
Indikátor splnění: zlepšení dopravní situace v lokalitě
Plánovaný termín vyřešení problému: v závislosti na schválení financí v rozpočtu
města na projektovou přípravu- rozhodnutí o efektivnosti záměru: 12/2019
Rozpočtová připravenost: zásobník projektů
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města - Opatření B. 2.2
Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného
propojení
Zodpovědnost: ORM
f) Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu
Navrhovaná opatření: Tříděný odpad (konkrétně plast a papír) je svážen každý týden.
Město ve spolupráci se společností SLUMEKO průběžně monitoruje zaplněnost
jednotlivých kontejnerů s pomocí systému čárových kódů. Na základě zjištěných
výstupů je následně stanoviště, kde dochází k přeplňování kontejnerů, posíleno o
kontejner na danou komoditu.
Plánovaný termín vyřešení problému: Na základě výše uvedeného nedoporučuje
odbor návrh realizovat.

Plán Zdraví a kvality života 2018-2019
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města - Opatření B. 4.1
Odpadové hospodářství města; Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice na
období 2017-2022
Zodpovědnost: OŽP
g) Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice (zatraktivnění prostor
výzdobou a rozšíření aktivit v prostorách vestibulu, chodeb atp.)
Navrhovaná opatření: Ve spolupráci s KDK vymyslet zatraktivnění těchto prostor –
bude předmětem jednání s novým vedením KDK na konci listopadu 2018.
Indikátor splnění: Realizace výzdoby či aktivit v prostorách vestibulu a chodeb KDK
Plánovaný termín vyřešení problému: 2019
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření
C. 3.2 Aktivní nabídka využívání volného času
Zodpovědnost: OŠKS
h) Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK
Navrhovaná opatření: Projednat možnost obnovení akce s řediteli ZŠ – bude
předmětem jednání na poradě s řediteli dne 26. 11. 2018.
Zodpovědnost: OŠKS
i) Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní (přechody pro
chodce, bezpečnostní nasvětlení, doplnění ostrůvků, …)
Navrhovaná opatření: Úprava přechodů pro chodce za účelem zvýšení bezpečnosti
provozu, nasvětlení přechodů, doplnění mobilních prvků (bezpečnostní ostrůvky)
z důvodu budoucí plánované přestavby stávající průsečné křižovatky na křižovatku
okružní.
Indikátor splnění: zvýšení bezpečnosti provozu v dané lokalitě
Plánovaný termín vyřešení problému: PD konec 09/2019, realizace díla 05/2020
Rozpočtová připravenost: R 2019 – finance na projektovou přípravu
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města - Opatření B. 2.2
Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného
propojení
Zodpovědnost: ORM

Plán Zdraví a kvality života 2018-2019
j) Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulantní sociální služby pro osoby s
duševním onemocněním (např. psychoterapeutické sezení)
Navrhovaná opatření: Zvýšit informovanost mezi občany o možnostech poskytovaní
sociálních služeb i pro občany s duševním onemocněním a na základě poptávky
navrhnout vhodnou sociální službu, která by reagovala na potřeby občanů s duševním
onemocněním. V případě poptávky v r. 2019 bude realizováno rozšíření sociální služby
„podpora samostatného bydlení“ i na cílovou skupinu osob s duševním onemocněním.
Indikátor splnění: vznik nové sociální služby či rozšíření cílové skupiny stávající
sociální služby o klienty s duševním onemocněním
Plánovaný termín vyřešení problému: 2019/2020
Rozpočtová připravenost: v rámci dotačního řízení OSV na podporu sociálních služeb
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města - Opatření D. 1.1 Síť
sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí; Zdravotní plán města Kopřivnice na
léta 2017-2019 – Oblast 3 - zlepšení duševního zdraví, III. Střednědobý plán sociálních
služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a
Ženklava na období 2018 – 2021 – opatření 2.3 Zlepšení dostupnosti samostatného
bydlení pro osoby s mentálním postižením – aktivita 2.3.1 Rozšíření kapacity sociální
služby podpora samostatného bydlení v Kopřivnici.
Zodpovědnost: OSVZ

k) Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města
Navrhovaná opatření: Jedná se o osobní rozhodnutí jednotlivých zastupitelů.
Zodpovědnost: vedení města

l) Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů
Navrhovaná opatření: Příprava návrhu umístění nádob na sběr kovů a kovových obalů
ve městě. V současné době je sběr této komodity zajištěn celoročně na sběrném dvoře
na ul. Panská ZDARMA nebo ve sběrných surovinách na ul. Štramberské.
Indikátor splnění: umožnění odevzdání těchto komodit blíže domácnostem
Plánovaný termín vyřešení problému: 2019 – 2020
Rozpočtová připravenost: nutno zahrnout do rozpočtu na r. 2020
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města - Opatření B. 4.1
Odpadové hospodářství města; Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice na
období 2017-2022
Zodpovědnost: OŽP

Plán Zdraví a kvality života 2018-2019
m) Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity
(např. protidrogový vlak či jiná interaktivní aktivita)
Navrhovaná opatření: Zajistit přistavení protidrogového vlaku a realizace preventivního
programu v Kopřivnici v roce 2019.
Indikátor splnění: přistavení vlaku a zajištění volného vstupu pro žáky ZŠ (vybrané
ročníky)
Plánovaný termín vyřešení problému: 2019
Rozpočtová připravenost: aktuálně se hledá možnost dotačního zdroje (např. z kraje)
+ částečná úhrada z rozpočtu města
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města - Opatření D. 2.3
Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže; Zdravotní plán města
Kopřivnice na léta 2017-2019 - Oblast 6 - snížit škody způsobené alkoholem, tabákem a
drogami
Zodpovědnost: OŠKS, OSVZ

n) Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města
Navrhovaná opatření: Provést revizi stávajícího zveřejňování projektů na webu města
v sekci Projekty, popř. Stavíme pro vás. Definování zadání o rozsahu a četnosti
zveřejňovaných informací.
Indikátor splnění: aktuální informace o projektech na webu
Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně
Zodpovědnost: vedení města a odbory, které projekty připravují a realizují

Plán Zdraví a kvality života 2018-2019
Dále jsou uvedeny aktivity rozpracované i nezahájené vzešlé z návrhů obyvatel a zapracované
do Plánů zdraví a kvality života schválených pro období 2015-16, 2016-17 a 2017-18:
 Budování cyklostezek (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření
okruhů) – ZAHÁJENO
 Dostavba domova pro seniory na ulici Příčné - ZAHÁJENO
 Rekonstrukce Domu dětí a mládeže, technické rozvody – ZAHÁJENO
 Úprava prostranství před výpravní budovou ČD včetně blízkého okolí – ZAHÁJENO
 Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled) – ZAHÁJENO
 Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka) – ZAHÁJENO
 Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců – ZAHÁJENO
 Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. armády) – ZAHÁJENO
 Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku – ZAHÁJENO
 Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever – ZAHÁJENO
 Instalace automatů se zdravou stravou do škol – ZAHÁJENO
 Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města
(rekonstrukce a doplnění chodníků a úpravy přechodů)
– ZAHÁJENO
 Pořádání sportovní akce „The color run“ / Barvám neutečeš v Kopřivnici NEZAHÁJENO
 Rozšíření komunikace K Očnímu – ZAHÁJENO
 Opravit letní koupaliště (vzhled budovy a image areálu, nové vany) - ODLOŽENO
 Doplnit chodníky dle vyšlapaných stezek v sídlištích – ZAHÁJENO
 Rekonstruovat letní stadion pro atletiku a kopanou (bez možnosti zachovat
plochodrážní ovál) – NOVÁ VARIANTA
 Vznik sociálně terapeutické dílny pro mentálně postižené občany – ZAHÁJENO
 Podpořit možnost vzniku alternativních forem vzdělávacích institucí (soukromé MŠ,
ZŠ – začínáme spolu, Montessori, Waldorf, scioškola, atp.) - ODLOŽENO
 Nalézt odpovídající plochu pro setkávání pejskařů na území Kopřivnice ODLOŽENO
 Zlepšení podmínek přístupu chodců do „Včelínku“ (č.p. 1151) přes přilehlé
parkoviště - ODLOŽENO
 Zachovat plochodrážní ovál při rekonstrukci letního stadionu (bez možnosti
rekonstrukce atletické dráhy a přiblížení fotbalového hřiště k tribuně) – NOVÁ VARIANTA
 Sestavit participativní rozpočet – ZAHÁJENO
 Vybudovat menší školní tělocvičnu u ZŠ E. Zátopka - ODLOŽENO

Seznam zkratek:
OMM ORM OŠKS OSV OŽP OF RM ZM DDM -

odbor majetku města
odbor rozvoje města
odbor školství, kultury a sportu
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor životního prostředí
odbor financí
rada města
zastupitelstvo města
Dům dětí a mládeže
Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, listopad 2018

