MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Rozšíření kapacity Azylového domu v Kopřivnici
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
rozpočet města + dotační prostředky z programu ROP
Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2. Subregionální centra
Ludvík Michalec, ludvik.michalec@koprivnice.cz

Harmonogram:
Příprava projektové dokumentace:
Předpokládaný termín vydání stavebního povolení:
Termín podání žádosti o dotaci:
Předpokládaný termín zveřejnění výsledků dotačního řízení:
Předpoklad realizace (v případě získání dotace):

05/2010-11/2010
11/2010
10/2010
03-04/2011
2011-2012

Finance:
Celkové náklady projektu: cca 9,0 mil. Kč
Dotace:
90%
Spoluúčast města:
10%
Popis projektu:
Projekt řeší rozšíření kapacity azylového domu, které vyplývá z průzkumu v oblasti
sociálních potřeb. V rámci rozšíření je také uvažováno se zřízením denního centra
pro osoby bez přístřeší. Denní centrum je v současné době dočasně umístěno
v prostorách bývalé ZŠ Náměstí. Snahou města je centralizace těchto služeb
a umístění v jednom komplexu budov. Tento záměr si vyžádá: dispoziční úpravy
ve stávajícím azylovém domě č.p. 1114, částečný zásah do vnitřní dispozice objektu
č. p.1113, ve kterém budou provedeny nezbytně nutné stavební úpravy.
Projekt vychází ze zpracované studie z r. 2008. Oproti této studii však budou provedeny
některé úpravy a změny vycházející z aktuálních potřeb a požadavků.
Nově navrhovaný stav řeší:
•
•
•
•
•
•
•

Vybudování přístavby mezi domy č. p. 1113 a č. p.1114 a zřízení denního centra.
Dispoziční úpravy 1. NP a 2. NP ve stávajícím objektu azylového domu.
Rekonstrukci sociálních zařízení.
Zvýšení kapacity noclehárny a jejího samostatného oddělení pro muže/ženy.
Úpravy hygienického zařízení noclehárny.
Nutné úpravy vnitřních povrchů stěn a podlah jednotlivých bytů (výměna
nášlapných vrstev podlah, opravy omítek, obkladů a maleb).
Celkovou revitalizaci obvodového pláště a střechy budovy.
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Odbor rozvoje města
V objektu č. p. 1113 (sousedící objekt vedle azylové domu)
•
•
•
•

Zrušení původně navržené noclehárny v 1. PP.
Uvolnění krajní bytové jednotky v 1. NP pro potřeby denního centra, které bude
zřízeno v přístavbě azylového domu (dojde k propojení s přístavbou).
Uvolnění krajní bytové jednotky ve 2. NP pro potřeby azylového domu (rozšíření
společenské místnosti v přístavbě objektu).
Úpravy sociálních zařízení v bytech v 1. NP pro jejich užívání osobami tělesně
postiženými.
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MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Bezbariérové město Kopřivnice, Trasa č. 1 - Projekt č. 1
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
SFDI, MSK, Město Kopřivnice
Martin Lapčík, martin.lapcik@koprivnice.cz
Ing. Richard Petr, richard.petr@koprivnice.cz

Harmonogram:
Stavba je v současnosti v realizaci
Předpoklad ukončení stavby: červen 2010
Peníze:
Celkové náklady projektu: 9,6 mil. Kč
Dotace:
5,5 mil. Kč
Spoluúčast města:
4,1 mil. Kč
Popis projektu:
Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro pohyb osob s omezenou
schopností pohybu a orientace na trase od domu s pečovatelskou službou č. p. 320
na ulici Česká přes ulici Příčnou podél ulice Obránců míru až po budovu Městského
úřadu na ulici Štefánikova. Této trase je přikládán největší význam, jelikož je vedena
v nejvíce frekventovaném směru pěších proudů obyvatel a v maximální míře
zpřístupňuje objekty institucí a služeb. V rámci probíhající stavby došlo k rekonstrukci
chodníků po obou stranách komunikace II. třídy (ul. Obránců míru), která je páteřní
komunikací směrem do centra města. Bylo také rekonstruováno šest stávajících a nově
vybudovány čtyři přechody pro chodce ve smyslu bezbariérových úprav včetně
slepecké reliéfní dlažby a bezpečnostního nasvětlení těchto přechodů.
V rámci projektu došlo také k úpravám autobusových zastávek, které jsou na ulici
Obránců míru. Obě zastávky byly osazeny speciálními obrubníky pro příjezd
nízkopodlažních bezbariérových autobusů.
Pro kompletní dokončení cele této trasy dle Analýzy bezbariérovosti města Kopřivnice
je potřeba upravit ještě pět stávajících přechodů. Čtyři v okolí křižovatky Obránců míru
s ulicemi Školní a Francouzská a jeden přechod přes ulici Záhumenní u České
spořitelny. Projekčně jsou tyto přechody již zpracovány (nejsou zahrnuty do celkových
nákladů výše uvedeného projektu).
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MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Cyklostezka „Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení úsek Příbor Kopřivnice“ - U5 až U7
Nositel:
Zdroj financí:
Partner:
Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
Regionální operační program Moravskoslezsko
Město Příbor
Ing. Richard Petr, richard.petr@koprivnice.cz

Harmonogram:
05-09/2010
10/2010
3/2011
5/2011
2011

realizace projekt. dokumentace na úseky U5, U6, U7
podání žádosti o dotaci
výsledky dotace
podpis smlouvy o dotaci
2012 - realizace

Peníze (předpoklad):
Celkové náklady projektu:
Dotace:
Spoluúčast města Kopřivnice:
Spoluúčast města Příbor:

15 mil. Kč
13 mil. Kč
1 mil. Kč
1 mil. Kč

Popis projektu:
Vybudování I. úseku cyklostezky mezi Příborem a Kopřivnicí, tzn. úseků U5, U6 a U7:
Úsek U5 začíná u mostu přes řeku Lubinu v Příboře a vede podél řeky Lubiny k osadě
„Orinoko“. Končí na hranici katastrálního území Příbor. Délka celého úseku: 1060 m
Společná stezka pro chodce a cyklisty: rekonstrukce 65 m; novostavba 490 m
Účelová komunikace: rekonstrukce 293 m; novostavba 240 m
Stávající komunikace: 366 m
Úsek U6 navazuje na U5 za osadou „Orinoko“ na hranici katastrálních území Příbor
a Drnholec nad Lubinou, pokračuje podél lesa a pole, ústí do nově zrekonstruované
účelové komunikace široké 3 m sloužící jako příjezd k Hončovu statku a navazuje
na stávající komunikaci. Zde úsek U6 končí. Délka celého úseku: 720 m
Společná stezka pro chodce a cyklisty: novostavba 660 m
Účelová komunikace: rekonstrukce 60 m
Úsek U7 s výjimkou řešení křížení silnice I/58 vede po stávajících komunikacích
dle situace v Kopřivnici, v místní části Lubině. Navazuje na úsek U6 u Hončova statku
a končí úsekem U4 na bývalé autobusové točně v Lubině. Délka celého úseku: 1735 m
Stezka pro cyklisty: novostavba 26 m, chodník: rekonstrukce 31 m,
Stávající komunikace: 1688 m
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MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Stezka pro cyklisty a chodce "Kopřivnička"
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
Regionální operační program Moravskoslezsko
Ing. Richard Petr, richard.petr@koprivnice.cz

Harmonogram:
2/2010 – podána žádost o dotaci
7/2010 – výsledky dotace
2011 - realizace
Peníze (předpoklad):
Celkové náklady projektu: 22 mil. Kč
Dotace:
9 mil. Kč
13 mil. Kč
Spoluúčast města:
Popis projektu:
Stavba řeší v rámci projektu rekonstrukci a rozšíření stávajícího chodníku podél
Kopřivničky v úseku od ul. Horní po ul. Štefánikovu na stezku pro chodce a cyklisty.
Vznikne tak souvislý cyklistický tah městem ve směru severovýchod – jihozápad, který
umožní bezpečné převedení cyklistické dopravy přes křižující komunikace. V místech,
kde je občasný příjezd k rodinným domům nebo výměníkům a trafostanicím je navržena
společná stezka pro chodce a cyklisty.
V místech křížení významných komunikací jsou navrženy zpomalovací prahy. V rámci
stavby je navržena úprava veřejného osvětlení, opěrná zeď, schody, chránění
stávajících sdělovacích kabelů a plynovodů, vegetační úpravy. Součástí stavby je
i úprava dopravního značení, odvodnění, zábradlí, související úpravy a návrh na zřízení
slepecké reliéfní dlažby.
Hlavním cílem tohoto projektu je logické doplnění stávající sítě cyklostezek a chodníků
ve městě, úpravy přechodů pro chodce a vybudování bezbariérových přístupů
k budovám občanské vybavenosti. Přínosem tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti
a plynulosti pěšího a cyklistického provozu ve městě. Zlepšení podmínek pro všechny
chodce a cyklisty při cestě do práce, obchodů, úřadů či za zábavou v celém městě.
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MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Dětské dopravní hřiště a úpravy zahrady MŠ I. Šustaly
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
Regionální operační program Moravskoslezsko
Mgr. Ondřej Miklas, 556 879 672
ondrej.miklas@koprivnice.cz

Harmonogram:
Realizace:
Administrace dotace:

12/2008-9/2009
6/2010

Peníze:
Celkové náklady projektu: 11,6 mil. Kč
Dotace:
9 mil. Kč
Spoluúčast města:
2,6 mil. Kč
Popis projektu:
Předmětem projektu byla výstavba dětského dopravního hřiště, rekonstrukce zahrady
MŠ I. Šustaly a výstavba nového veřejného dětského hřiště. Slavnostní otevření areálu
proběhlo 17.9.2009. Viz fotodokumentace.
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MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Domov pro seniory v Kopřivnici
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
rozpočet města + dotační prostředky z programu
MPSV č. 113310
Ludvík Michalec, ludvik.michalec@koprivnice.cz

Harmonogram:
Příprava projektové dokumentace:
Vydání stavebního povolení:
Výběrové řízení:
Termín podání žádosti o dotaci:
Předpokládaný termín zveřejnění výsledků dotačního řízení:
Předpoklad realizace: 1. etapa - stravovna:
Předpoklad realizace: 2. etapa - domov pro seniory:

11/2009-06/2010
06/2010
06-09/2010
03/2010
08/2010
10/2010-2012
2012-2015

Finance:
1.etapa - Stravovna
Předpokládané celkové náklady projektu:
Spoluúčast města:

55,8 mil. Kč
100%

2.etapa – Domov pro seniory
Předpokládané investiční náklady projektu:
Předpokládaná dotace:
Spoluúčast města:

94,8 mil. Kč
75%
25%

Popis projektu:
Jde o projekt, jehož cílem je vytvořit a poskytnout seniorům z Kopřivnice a místních
částí novou kvalitní sociální službu, která bude zajišťovat potřeby seniorů. Jedná se
o službu osobám, které mají z důvodu vyššího věku sníženou soběstačnost a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Zařízení takového charakteru ve městě
doposud chybí. Projekt zahrnuje vlastní výstavbu nového objektu domova pro seniory
s kapacitou 60 lůžek a dostavbu stávajícího rozestavěného objektu stravovny.
Oba objekty budou napojeny na sítě dopravní a technické infrastruktury. Realizace
výstavby je plánovaná do dvou etap. V 1. etapě (předpoklad zahájení na podzim 2010),
bude realizována dostavba objektu stravovny u které se předpokládá financování
kompletně z rozpočtu města. Ve 2. etapě (předpoklad zahájení ihned po schválení
dotace) bude realizován vlastní domov pro seniory.
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Odbor rozvoje města
Domov pro seniory
Objekt zahrnuje výstavbu nové čtyřpodlažní budovy s 60 lůžky (18 jednolůžkových
a 21 dvoulůžkových pokojů). Objekt bude stavebně i provozně propojen v 1. PP
a 1. NP s objektem stravovny. Hlavní vstup a zásobovací vstup do objektu je navržen
z ulice Příčná.
V přízemí objektu bude umístěna vrátnice, návštěvní místnost, kanceláře provozovatele
a ordinace lékaře. Na každém podlaží bude kromě pokojů pro klienty také společenská
místnost, umývárna, kuchyňka, ošetřovna a sklady. Všechna podláží jsou přístupna
po vnitřním schodišti nebo výtahy. Před objektem je navrženo nové parkoviště
s kapacitou 10 parkovacích stání a úprava stávajících parkovacích stání na ul. Příčná.
V objektu domova pro seniory budou poskytovány dvě sociální služby, a to domov
pro seniory (48 lůžek) a odlehčovací služba (12 lůžek).
Stravovna
Objekt zahrnuje dostavbu stávajícího dvoupodlažního objektu, který bude stavebně
a provozně propojen s objektem č. p. 320 (Domovem s pečovatelskou službou)
a s novým domovem pro seniory. V přízemí objektu bude umístěno občerstvení
(cukrárna), kadeřnictví a provozní místnosti (sklady potravin, sklady ovoce a zeleniny,
přípravny jídla, chladící místnosti, technické místnosti, sklady prádla, šatny a hygienická
zařízení). V 1. NP bude umístěna jídelna s kapacitou 40 osob, varna, přípravny
a výdejny jídel, umývárny nádobí a sociální zařízení.
Provozovny občerstvení a kadeřnictví umístěné v přízemí objektu budou přístupny
samostatnými vstupy z venkovní terasy umístěné v nároží ulic Česká a Příčná. Jídelna
v 1. NP bude přístupna přes hl. vstup do objektu č. p. 320, dále pak vnitřním schodištěm
nebo osobním výtahem. Kolem objektu jsou navržena nová parkovací stání.
Provoz stravovny bude určen jak pro obyvatele domova pro seniory a domova
s pečovatelskou službou, tak i dalším obyvatelům města, kteří budou mít zájem o odběr
jídla do jídlonosičů.
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MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Revitalizace mateřské školy Krátká v Kopřivnici
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
Evropské fondy, Regionální operační program
Ing. Pavlína Gajdušková,
pavlina.gajduskova@koprivnice.cz

Harmonogram:
Projekt je v současnosti posuzován poskytovatelem dotace.
Předpokládaný termín vyhodnocení žádosti o dotaci: srpen 2010
Peníze:
Celkové náklady projektu:
Dotace:
Spoluúčast města:

10 000 tis. Kč
5 500 tis. Kč
4 500 tis. Kč

Popis projektu:
V rámci projektu je navrženo celkové zateplení obálky objektu mateřské školy
(tzn. fasády a střechy), výměna okenních a dveřních výplní za nové s odpovídajícími
parametry dle platných norem a oprava technických zařízení (elektroinstalace, rozvodů
vody, kanalizace a vzduchotechnických zařízení objektu). V rámci projektu je plánována
rekonstrukce dnes technicky nevyhovující vstupní rampy, kdy na jejím místě bude
vybudováno kryté zádveří se vstupním schodištěm. Plánuje se také změna vnitřní
dispozice v 1. NP objektu ke zlepšení funkce technického zázemí školky a administrativního zázemí sídla mateřských škol v Kopřivnici.
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy, a tím také k úspoře
finančních prostředků a ke zlepšení hygienických podmínek uživatelů objektu.
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MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Vestavba nového hygienického zařízení v MŠ Mniší
Nositel:
Zdroj financí:

Město Kopřivnice
rozpočet města + dotační prostředky z programu ROP
Moravskoslezsko
Ludvík Michalec, ludvik.michalec@koprivnice.cz

Kontaktní osoba:

Harmonogram:
Příprava projektové dokumentace:
Termín podání žádosti o dotaci:
Předpokládaný termín zveřejnění výsledků dotačního řízení:
Předpoklad realizace (v případě získání dotace):

Finance:
Celkové náklady projektu:
Dotace:
Spoluúčast města:

07-08/2008
03/2010
08/2010
2011-2012

2,3 mil. Kč
1,25 mil. Kč
1,05 mil. Kč

Popis projektu:
Záměrem projektu je rozšířit kapacitu mateřské školky v Mniší ze současných 25 dětí
na celkový stav 45 dětí. K navýšení kapacity dojde úpravou stávajících prostor
mateřské školky a úpravou prostor, které nebyly doposud mateřskou školkou využívány.
Po realizaci vznikne druhé oddělení, které bude zajišťovat vzdělávání předškolních dětí
z místních částí Mniší, Vlčovic, popř. Kopřivnice. V budově školky budou vybudovány
2 nové lehárny, hygienické zařízení, šatna pro děti a personál, sklad hraček. Součástí
projektu je také komplexní výměna oken a vstupních dveří a dále vybudování nového
únikového východu ze 2. NP po venkovním požárním schodišti.
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Okružní křižovatka sil. I/58 se sil. II/480 a III/4824 v Kopřivnici - Lubině
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

ŘSD ČR
SFDI
Martin Lapčík, martin.lapcik@koprivnice.cz

Harmonogram:
Stavba v realizaci od:
Předpoklad ukončení stavby:

duben 2010
srpen 2010

Peníze:
Spoluúčast města: předpoklad 5,0 mil. Kč
nové chodníky, veřejné osvětlení a místní rozhlas
Popis projektu:
Jedná se o přestavbu stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní.
Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti jak automobilového,
tak i pěšího provozu v oblasti této křižovatky. V rámci realizace této stavby budou také
upraveny a doplněny chodníky, veřejné osvětlení a místní rozhlas. Veškeré komunikace
pro pěší budou realizovány tak, aby vyhovovaly provozu osob se sníženou schopností
pohybu a realizace.
Tato stavba byla včleněna do stavby Obchvat I/58 - Příbor. Dále na ni bude navazovat
realizace a úprava komunikace I/58 v Lubině v úseku od dokončené okružní křižovatky
směrem na Frenštát p. R až po Průmyslový park Vlčovice (předpokládaný termín
dokončení 10/2010).
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Svět je velká zahrada
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín,
příspěvková organizace
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
a město Kopřivnice
Zdeňka Krišková, tel.: 556 813 305
ms-kratka@koprivnice.org,
http:// skolky.koprivnice.org

Harmonogram:
Podpis smlouvy s Regionální radou:
Výběrová řízení na realizační dokumentaci:
Předání realizační dokumentace:
Výběrové řízení na dodavatele stavby:
Výběr zhotovitele stavby:
Zahájení stavebních prací:
Předání stavby:
Předpokládaní ukončení, administrace projektu:

28.1.2009
prosinec 2008 - leden 2009
duben 2009
květen 2009
červen 2009
22.6.2009
31.5.2010
30.6.2010

Peníze:
Celkové náklady projektu: 8 961 833,4 Kč
Dotace:
8 289 695,4 Kč
672 138 Kč
Spoluúčast města:

Popis projektu:
Místo realizace:

zahrada MŠ Česká, téma Vodní svět
Koncepce vychází z tématu voda, navrhovaná úprava i herní prvky
s tímto tématem souvisejí a pomáhají rozvíjet poznatky dětí o všem,
co má k vodě vazbu.
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Místo realizace:

zahrada MŠ Záhumenní, téma Kamenný svět
Tématem zahrady je kámen ve všech jeho podobách a
vlastnostech. Zahrada je rozčleněna na tři prostory s jasně danými
funkcemi.

Zrekonstruované zahrady velmi pozvednou možnosti využití dětmi všech kopřivnických
mateřských škol v oblasti vzdělávací i pohybové, umožní pořádat zajímavé akce
i pro děti prvního stupně základních škol a pro děti s rodiči. Naším záměrem
je postupná revitalizace zahrad dalších mateřských škol.
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IV. etapa Urbanistické, funkční a prostorové regenerace sídliště Sever
v Kopřivnici - realizační celek 29 (dále jen RC 29)
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Richard Petr, richard.petr@koprivnice.cz

Harmonogram:
předpoklad zahájení stavby:
předpoklad ukončení stavby:

1. pol. září 2010
31.12.2010

Peníze:
Celkové náklady projektu: předpoklad 9,5 mil. Kč (zatím nevysoutěženo)
Dotace:
4,0 mil. Kč (již přidělena)
5,5 mil. Kč (záleží na vysoutěžené ceně)
Spoluúčast města:
Popis projektu:
Stručný popis RC 29 - stavební úprava místní komunikace včetně parkoviště před domy
č.p. 1216-1220 a 1231 až 1232
Tento RC řeší rozšíření počtu odstavných stání v prostoru příčné části ul. 17. listopadu
obsluhující domy č. p. 1216 až 1220, 1231 a 1232. Největším problémem v současnosti
jsou nedostatečné a špatně organizované plochy pro parkování a odstavovaní vozidel
včetně bezkonfliktního příjezdu speciál. vozidel (hasiči, záchranná služba atd.).
Automobily jsou odstavovány mimo označená odstavná stání, a to jak na chodnících,
tak i na zelených plochách. Situace na této ulici je kritická a vyžaduje rychlé řešení.
Realizací dojde k maximalizaci odstavných stání při vysazení co nejvíce zeleně.
Ze stávajících cca 40 (ne vždy legálních) odstavných stání se stane 77 (z toho
4 pro ZTP). Při výstavbě nových stání dojde k posunu a předláždění některých
chodníků z důvodu zachování 6 m široké komunikace pro kolmé parkování. Veškeré
úpravy budou realizovány v souladu s platnou legislativou pro pohyb osob s omezenou
schopností pohybu a orientace. V rámci realizace stavby bude upraveno a doplněno
odvodnění nových odstavných stání a také veřejné osvětlení.
Přínosem navrhovaného řešení bude:
• zmírnění velkého nedostatku parkovacích stání na sídlišti,
• odstranění nelegálního stání v prostoru příčné části ul. 17. listopadu - zvětšení
bezpečnosti jak provozu, tak možného zásahu požárních a záchranných vozidel,
• doplnění vzrostlé zeleně a tím oživení celého prostoru ulice,
• zlepšení podmínek pro pěší provoz
Významným argumentem pro realizaci právě těchto úprav bylo, že při opakovaném
projednání s občany byly tyto záměry vždy akceptovány a vnímány jako nanejvýš
žádoucí a bezkonfliktní (bez jakýchkoliv připomínek).
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Školní sportovní hřiště v areálu ZŠ Dr. M. Horákové
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
Regionální operační program Moravskoslezsko
Mgr. Ondřej Miklas, ondrej.miklas@koprivnice.cz

Harmonogram:
Předpokládaný termín schválení dotace:
Realizace:

8/2010
2011

Peníze:
Celkové náklady projektu: 7,4 mil. Kč
Dotace:
6,7 mil. Kč
0,7 mil. Kč
Spoluúčast města:
Popis projektu:
Projekt řeší modernizaci dlouhodobě nevyužívaného areálu školního hřiště u základní
školy lokalizované v centru Kopřivnice. Technický stav areálu brání jeho využití
pro školní i volnočasové sportování.
Po dokončení budou modernizovaná sportoviště sloužit pro výuku tělesné výchovy
i pro 2 blízké ZŠ, pro sportování žákovských a mládežnických oddílů sportovních klubů
i pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých obyvatel Kopřivnice a okolí.
Realizace projektu přispěje ke zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání, produktem
projektu bude sportovní zařízení odpovídající současnému vývoji a umožňující též
aktivní využívání volného času dětí a mládeže. Současně bude toto zařízení nabízeno
a využíváno ke zkvalitnění a rozšíření volnočasového zázemí obyvatel prostřednictvím
organizované činnosti sportovních klubů, tak i neorganizovaných zájemců o sportování.
Tyto cíle budou dosaženy realizací stavebních prací dle projektové dokumentace.
Realizátorem bude město Kopřivnice, provozovatelem pak základní škola.
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Stavební úpravy – Revitalizace 1. úseku komunikace a přilehlého
veřejného prostranství ulic Štramberská a Štefánikova v Kopřivnici
Nositel:
Zdroj financí:

Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
rozpočet města + 10/2010 podání žádosti o dotaci
z ROP Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2.
Subregionální centra
Ludvík Michalec, ludvik.michalec@koprivnice.cz

Harmonogram:
Příprava projektové dokumentace:
Vydání stavebního povolení:
Předpokládaný termín podání žádosti o dotaci:
Předpokládaný termín zveřejnění výsledků dotačního řízení:
Předpoklad realizace: (v případě získání dotace)

03-09/2010
12/2010
10/2010
04/2011
2011-2012

Finance:
Předpokládané celkové náklady projektu:
Předpokládaná dotace:
Předpokládaná spoluúčast města:

40-50 mil. Kč
36-45 mil. Kč
4-5 mil. Kč

Popis projektu:
Předmětem projektu je úprava komunikace od hranice křižovatky ulic Štefánkova
a Kpt. Jaroše do místa výjezdu z jednosměrné komunikace z ulice Wolkerova (u bývalé
ZŠ Náměstí) na ul. Štramberskou, vč. vybudování okružní křižovatky ul. Štramberská
a Husova.
Základní parametry nově projektované komunikace:
• Dvouproudá vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,25 m a šířkou vodících proužků
0,25 m, celk. šířka vozovky mezi obrubami 7 m.
• Podél navrženy autobus. zastávky v samostatných zastávkových pruzích š. 3,5 m.
• Součástí komunikace parkovací stání v podélném, kolmém i šikmém směru.
• Podél komunikace je navržen chodník proměnné šířky, jeho základní min. š. je 2 m.
V místě nástupních ploch autobusových zastávek je chodník rozšířen na 4,25 m.
Chodníky jsou odděleny od komunikace zeleným pásem nebo na ni přímo navazují.
• Komunikace je projektována včetně nového odvodnění, nového veřejného osvětlení
a svislého a vodorovného dopravního značení.
• Na komunikaci budou navrženy nové osvětlené přechody pro chodce. V místech
napojení bočních ulic budou navržena místa pro přecházení chodců.
• Součásti projektu: návrh na obnovu informačních tabulí, směrových ukazatelů,
odpadkových košů, laviček, přístřešků pro cestující …
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TECHNO 2012 – start technické kariéry
Nositel:
Zdroj financí:
Partneři:
Kontaktní osoba:

CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. Kopřivnice
ESF a státní rozpočet ČR
ZŠ dr. Milady Horákové, ZŠ 17. listopadu, ZŠ E. Zátopka,
ZŠ sv. Zdislavy, město Kopřivnice
CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

Harmonogram:
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:
Délka trvání projektu:

listopad 2009
červen 2012
32 měsíců

Finance:
Celkové náklady projektu:
Dotace:
Spoluúčast dalších subjektů:

9,018.071 Kč
8,974.071 Kč
44,000 Kč - CPR, s.r.o.

Popis projektu:
Projekt TECHNO 2012 je zaměřen na zkvalitnění podmínek pro přípravu žáků
na II. stupni základní školy pro výuku v technických oborech včetně zvyšování motivace
žáků pro technickou kariéru. Cílem je zvýšení povědomí o důležitosti a atraktivnosti
technických oborů i o pozvednutí prestiže i zaměstnanosti našeho regionu. V našem
regionu je spousta nových firem i společností s historií s technickým zaměřením, které
potřebují a uvítají ve svých kolektivech mladé lidi, mající chuť něco tvořit, vidět výsledky
své práce a být hrdi na profesi.
Projektové aktivity a výstupy:
• vybudování polytechnické učebny na ZŠ dr. Milady Horákové, vybavené moderními
a atraktivními didaktickými pomůckami pro všechny ZŠ zapojené do projektu,
• tvorba inovovaných vzdělávacích programů Člověk a svět práce, Člověk a příroda,
Volba povolání, připravených i s využitím nově pořízených polytechnických
pomůcek,
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•
•
•
•
•
•

Den technické kariéry – akce pro rodiče a žáky: propagace technické kariéry,
aktuální informace z trhu práce, prezentace vybraných firem,
Den profesí – zaměřený na poznání technických profesí: seznámení žáků
s profesemi, exkurze žáků do podniků a firem, prezentace poznatků žáky,
Den technických SŠ – prohlídka technických škol v Kopřivnici a okolí s jejich
prezentací,
návštěva špičkového technického pracoviště – exkurze pro talentované žáky,
publikace „Technická kariéra v kraji“ – určena žákům a rodičům ZŠ,
testování technicko-praktického porozumění žáků na 2. stupni ZŠ. .
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Zlepšení dopravní dostupnosti Průmyslového parku Kopřivnice –
I. etapa (Rekonstrukce ulice Panská)
Nositel:
Zdroj financí:
Další zdroje:

Město Kopřivnice,
Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
dar firem BROSE, CIREX CZ
rozpočet města
Martin Lapčík , martin.lapcik@koprivnice.cz

Kontaktní osoba:
Harmonogram:

Projekt v realizaci: termín dokončení 30. července 2010
Peníze:
Celkové náklady projektu:
Dotace:
Spoluúčast města:
Další zdroje:

22,0 mil Kč
15,0 mil. Kč
6,15 mil Kč
dar firmy BROSE 697.626,- Kč
dar firmy CIREX CZ 144.000,- Kč

Popis projektu:
Jedná se o přípravu a realizaci chodníku, cyklostezky, dvou autobusových zálivů,
veřejného osvětlení a účelového odvodnění komunikace na ulici Panská (nová plocha
v délce cca 1.400 m a šířce 4,5 m) a rekonstrukce chodníku na ulici Dělnická (stávající
chodník délky cca 350 m).
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Energetická opatření Základní školy Dr. Milady Horákové – I. etapa
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
SFŽP, EF
Ing. Pavlína Gajdušková,
pavlina.gajduskova@koprivnice.cz

Harmonogram:
Výběr dodavatele stavby:
Realizace projektu (stavby):

05/2010
07/2010-09/2010

Peníze:
Celkové náklady projektu:
Dotace:
Spoluúčast města:

31 000 tis. Kč
18 700 tis. Kč
12 300 tis. Kč

Popis projektu:
Technickým řešením projektu je celkové zateplení obálky jednotlivých pavilonů
základní školy (tzn. fasád a střech) a dále výměna okenních a dveřních výplní za nové
s odpovídajícími parametry dle platných ČSN a energetického auditu. V souvislosti
s těmito pracemi budou provedeny opravy hromosvodné soustavy a okapových
chodníků okolo všech pavilonů školy.
Jedná se I. etapu v rámci dalších plánovaných energetických opatření po tento objekt.
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy, a tím také
k úsporám finančních prostředků vynakládaných na spotřebované energie (dodané
teplo, plyn).
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MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Energetická opatření Základní školy 17.listopadu – I. etapa
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
SFŽP
Ing. Pavlína Gajdušková
pavlina.gajduskova@koprivnice.cz

Harmonogram:
Výběr dodavatele stavby:
Realizace projektu (stavby):

05/2010
07/2010-09/2010

Peníze:
Celkové náklady projektu:
Dotace:
Spoluúčast města:

20.100 tis. Kč
11 700 tis. Kč
8 400 tis. Kč

Popis projektu:
Technickým řešením projektu je celkové zateplení obálky jednotlivých pavilonů
základní školy tzn. fasád a střech a dále výměna okenních a dveřních výplní za nové
s odpovídajícími parametry dle platných ČSN a energetického auditu. V souvislosti
s těmito pracemi budou provedeny opravy hromosvodné soustavy a okapových
chodníků okolo všech pavilonů školy.
Jedná se I. etapu v rámci dalších plánovaných energetických opatření po tento objekt.
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy, a tím také
k úsporám finančních prostředků vynakládaných na spotřebované energie (dodané
teplo, plyn).
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MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Částečná rekonstrukce Základní školy Kopřivnice, Alšova 1123,
Nový Jičín
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
Ministerstvo financí
Ing. Pavlína Gajdušková
pavlina.gajduskova@koprivnice.cz

Harmonogram:
Realizace projektu (stavby): 07/2009-11/2009

Peníze:
Celkové náklady projektu: 9 500 tis. Kč
Dotace:
7 500 tis. Kč
Spoluúčast města:
2 000 tis. Kč
Popis projektu:
V rámci projektu byly v objektu základní školy provedeny tyto stavební práce:
V pavilonu šaten a vedení školy byly vybourány klecové šatny a nenosné příčky
a na jejich místo byly umístěny sestavy dvoudveřových šatních skříněk, na podlahách
byla provedena výměna stávajícího PVC. Poblíž šaten byla zřízena nová místnost
pro prodej občerstvení.
V pavilonu tělocvičen byly vyměněny stávající podlahy za nové dřevěné palubkové,
dále nový dřevěný obklad stěn a také byly repasovány stávající kovové konstrukce
nářadí a nosné konstrukce stropu.
V obou pavilonech byla provedena výměna stávajících výplní otvorů za nové plastové
a také rekonstrukce rozvodů elektrické energie.
Realizací projektu došlo k odstranění rizika z hlediska bezpečnosti žáků při výuce
tělesné výchovy a ke zlepšení hygienických podmínek žáků v nově rekonstruovaných
prostorech.
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MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

ZŠ Alšova, Kopřivnice, Energetická opatření - 1.etapa
Nositel:
Zdroj financí:
Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
rozpočet města + dotační prostředky ze SFŽP
Ludvík Michalec, ludvik.michalec@koprivnice.cz

Harmonogram:
Příprava projektové dokumentace:
Výběrové řízení na zhotovitele stavby:
Termín realizace:

01/2008-03/2010
03-06/2010
06/2010-08/2010

Finance:
Celkové náklady projektu:
Dotace:
Spoluúčast města:

22,0 mil. Kč
11,5 mil. Kč
10,5 mil. Kč

Popis projektu:
Projekt zahrnuje realizaci energetických opatření navržených na budově Základní školy
Alšova v Kopřivnici, která vycházejí z vypracovaného energetického auditu a platné
legislativy. Účelem těchto opatření je snížení energetické náročnosti budovy. Jedná
se o 1. etapu opatření. Opatření zahrnují celkové zateplení obvodového pláště všech
pavilonů školy, zateplení střešních plášťů a výměnu stávajících dřevěných oken
(vč. sklobetonových stěn) za nová plastová okna. Součástí opatření je také výměna
stávajících, doposud nevyměněných, vstupních dveří do objektu.
Projekt bude realizován s následujícími opatřeními:
• okenní otvory budou osazeny novými plastovými okny tak, aby celkový součinitel
prostupu tepla celým oknem byl Umax = 1,1 W/m2K
• dveřní otvory budou osazeny novými plastovými a hliníkovými dveřmi tak, aby
součinitel prostupu tepla celými dveřmi byl Umax = 1,7 W/m2K
• stávající sklobetonové konstrukce budou vybourány, otvory budou upraveny
a vyplněny novými plastovými okny
• zateplení střešního pláště bude provedeno polystyrenem tl. 140.mm vč. nové
hydroizolační vrstvy
• zateplení obvodového pláště budovy bude provedeno na hlavních plochách
pěnovým polystyrénem tl. 100 mm, na ostění oken pěnovým polystyrenem
tloušťky 30 mm a na soklové části extrudovaným polystyrénem tloušťky 100 mm
• fasáda bude opatřena novou silikonsilikátovou probarvenou omítkou tl. 2 mm
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MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Rekonstrukce budovy ZŠ Mniší
Nositel:

Kontaktní osoba:

Město Kopřivnice
Zdroj financí: rozpočet města, dotace z programu
ROP Moravskoslezsko
Ludvík Michalec, ludvik.michalec@koprivnice.cz

Harmonogram:
Příprava projektové dokumentace:
Vydané stavebního povolení:
Termín podání žádosti o dotaci:
Předpokládaný termín zveřejnění výsledků dotačního řízení:
Předpoklad realizace (v případě získání dotace)

11/2008-08/2009
06/2009
03/2010
08/2010
2011-2012

Finance:
Celkové náklady projektu: 30,3 mil. Kč
Dotace:
27,3 mil. Kč
Spoluúčast města:
3 mil. Kč
Popis projektu:
Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci objektu ZŠ Mniší za účelem navýšení počtu
žáků školy. Projektovaný cílový stav je 60 žáků prvního stupně. V rámci rekonstrukce
objektu školy budou provedeny stavební úpravy 1. NP, které zahrnují dispoziční úpravy
jednotlivých místností, změnu hl. komunikačních tras a přístavbu šaten, přes které je
navržen hlavní vstup do budovy školy. V 1. NP budou umístěny dvě učebny s kapacitou
12 a 16 žáků, herna se skladem, sociální zázemí pro žáky včetně bezbariérového WC,
ředitelna, výdejna jídel a jídelna, skladové prostory. Ve 2. NP (podkroví) bude zřízena
nová učebna pro 32 žáků, PC učebna, výtvarná učebna, která bude zároveň plnit funkci
družiny, kabinet pro učitele, sociální zázemí pro žáky a personál školy, sklad učebních
pomůcek. Součástí stavebních úprav je také úprava venkovních ploch, vybudování
nové ČOV a provedení nezbytně nutných přeložek inženýrských sítí.
Objekt dozná po architektonické stránce výrazných změn, oproti stávajícímu stavu
budou na střeše nově umístěny vikýře a původní valbová střecha bude nahrazena
střechou sedlovou.
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