Vyhodnocení plánu zlepšování
pro rok 2018
I. Zkvalitnění kategorií A, B
1.

Obhájení kategorie B / dle celonárodních standardů kategorií MA21 stanovenými Pracovní
skupinou pro MA21 při RVUR
- kontrola na místě 15. 10. 2018, obhajoba 4. 12. 2018

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – obhajoba kategorie B

Termín plnění – 10. 12. 2018
Odpovědnost – koordinátor PZM

Plnění – Databáze kritérií MA21 v termínu doplněna, dále proběhla kontrola v místě dne

15. 10. 2018 v sálu KD Kopřivnice. Dne 4. 12. 2018 se v Praze konalo Fórum udržitelného rozvoje, na
kterém byl slavnostně předán Kopřivnici titul „Systémové město“, tedy obhájení kategorie B. Ocenění
v kategorii šampion mezi zapojenými městy v Národní síti Zdravých měst ČR bude předán 24. – 25. 1.
2019 na konferenci „Udržitelně a zdravě ve městech“. Kategorie B byla městu přidělena na dva roky,
v roce 2019 tedy obhajoba nebude probíhat.
2.

Sledování vybraných ukazatelů Auditu UR v GIS (geografický informační systém)

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – realizace, zveřejnění

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – TUR

Plnění – K plnění v roce 2018 nedošlo, jednání zainteresovaných odborů se přesouvá na leden 2019.
3.

Pokračování v propojování aktivit ZM a plnění strategického plánu města / sledování
aktivit, indikátorů se vztahem k tématu UR, práce s náměty z Fóra ZM

Metoda kvality
Indikátor – sledování indikátorů

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – ORM

Plnění – V rámci projektu financovaného z OPZ vznikla Územní energetická koncepce, byla provedena

nová Analýza bezbariérovosti města a byl připraven Plán zlepšování ovzduší. Kopřivnice má zpracovanou
Územní studii krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice. V roce 2018 získalo město finance na zpracování
Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy, které budou zpracovány do konce roku
2019. V roce 2018 byly do databáze Dataplán zapisovány aktuální projekty a projektové záměry sepsané
v rámci aktualizace strategického plánu 2014. S ohledem na časovou náročnost není databáze úplná a
bude doplněna v roce 2019 https://www.dataplan.info/cz/koprivnice/rozvojove-zamery/projekty-vse
4.

Naplňování závazků energetické politiky v souladu s Pravidly systému energetického
managementu Kopřivnice / vykonávaného v souladu s ISO 50001

Vazba na strategický plán – B.5.2
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – energetik města

Plnění – Energetický plán města je definován obdobím 2010 – 2022, výsledky jsou sledovány průběžně,
jednou za rok. V roce 2018 byla realizována energetická opatření na objektu Komunitního centra
Kopřivnice PětKa (bývalý klub Kamarád) a na objektu budoucích sociálně terapeutických dílen. Byla
schválena dotace na EO MŠ I. Šustaly, která budou realizována v roce 2019. Naplňování závazků je
sledováno ve středně dobém horizontu a krátkodobém horizontu.
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Střednědobý plán je definován v dokumentu Energetický plán města Kopřivnice 2010 až 2022 a jeho
postupné naplňování je hodnoceno průběžně, jednou ročně. Krátkodobý plán je definován v dokumentu
Cíle energetického managementu města Kopřivnice pro rok 2018. Zásady přístupu města k udržitelné
energetice jsou definovány v dokumentu Energetická politika města Kopřivnice pro období 2015 až 2018.
Vyhodnocení jak krátkodobého plánu, tak dílčí vyhodnocení střednědobého plánu proběhne v únoru 2019
na základě dostupných dat o spotřebách energie a vody na budovách v majetku města. To souvisí
s dosud nevyřešenými problémy se sběrem dat, podrobněji viz. níže II/8.
Zároveň bude vyhodnocena i Energetická politika uplynulého období a vytýčena energetická politika na
další čtyřleté období.
5.

Vytvoření plánu vzdělávání v oblasti udržitelné energetiky / školy, zaměstnanci MÚ, atd.

Vazba na strategický plán – B.5.1
Indikátor – realizace školení

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – energetik města

Plnění – V průběhu roku 2018 realizoval energetik města školení zaměstnanců některých organizací

města a organizačních složek města v oblasti hospodaření s energiemi. Školení v roce 2018 proběhlo u ZŠ
Milady Horákové, KDK, MŠ Kopřivnice, ZŠ Mniší, SSSMK, ZŠ Alšova.
6.

Zpracování dokumentu – Územně energetická koncepce / strategický dokument města
stanovující cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni města / dílčí aktivita
projektu podpořeného z OPZ

Vazba na strategický plán – B.5.2
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – energetik města

Plnění – Územní energetická koncepce byla zpracována odbornou firmou, projednána s odbornou
veřejností, v elektronické podobě předána zastupitelům města a zveřejněna na webu města v sekci
územní plány. V rámci přípravy dokumentu byla navázána velmi užitečná spolupráce a komunikace mezi
městem, dodavateli energií a významnými spotřebiteli energií na území města. Je zvažováno, že v případě
zájmu firem s významnou spotřebou a dodavatelů energií, by navázaná spolupráce z roku 2018
pokračovala i v následujícím období, při naplňování jedné (nejoptimálnější) z výsledných variant UEK, na
kterou by město nechalo zpracovat vlastním finančním nákladem akční plán.
7.

Nastavení sledování a vyhodnocování VUR ve školách / vyhodnocování vzdělávání k UR na
ZŠ v Kopřivnici

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – sledování indikátorů

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OŠKS

Plnění – Byl prezentován elektronický nástroj pro sledování a vyhodnocování školení a vzdělávání na
základních školách. Jeho pořízení nebylo schváleno. V dalším roce proběhne evaluace možných
dostupných nástrojů a nastavení indikátorů pro sledování UR ve školách.
8.

Vyhodnocení a aktualizace sady Místně specifických indikátorů UR města Kopřivnice

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – usnesení RM

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OŽP

Plnění – Výsledky byly vyhodnoceny k termínu obhajoby v roce 2018 a vloženy do databáze Cenia a
zveřejněny na webu ZM.
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9.

Výpočet Uhlíkové stopy Městského úřadu Kopřivnice

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace, zveřejnění

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OŽP

Plnění – Výpočet a zpracování probíhalo v r. 2018 v návaznosti na dodání údajů potřebných k výpočtu.

Začátkem roku 2019 jsme obdrželi výsledky a údaje ze strany zpracovatelské firmy. Uhlíková stopě města
Kopřivnice v roce 2017 činila 9,3 tuny CO2e na obyvatele (celkově 205 766 tuny CO2e).
10.

Organizace osvětové kampaně na odpadové hospodářství zaměřené na třídění odpadů

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OŽP, ORM

Plnění – V dubnu a květnu 2018 byla realizována kampaň „Třídím dobře, třídím rád!“ za finanční podpory
(72 tis. Kč) z dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“
Moravskoslezského kraje. Navržená komunikační kampaň (roadshow) byla zprostředkována agenturou
MamiArt, s.r.o. spočívající v hodu přinesené komodity k třídění (plast, sklo, papír) a z vyznačeného kruhu
trefení kontejneru. Každý soutěžící obdržel drobný recyklovaný dárek. Proběhla fotosoutěž, jejíž vítěz byl
odměněn mobilním telefonem – dar firmy Mobilsalon.
11.

Příprava a realizace opatření doporučených ke zvýšení ekologického provozu úřadu /
navázání na provedenou analýzu environmentálně šetrného provozu MÚ

Vazba na strategický plán – B.4.3
Indikátor – příprava, realizace

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – tajemník

Plnění – Byla realizována dílčí doporučená opatření. V polovině roku 2018 byla nakoupena technika pro
úklid chodeb MÚ bez použití chemických čističů podlah. V přízemí budovy radnice byly doplněny čistící
plochy a pro potřeby jednání byly do zasedací místnosti v 8. patře pořízeny džbány na vodu. V rámci
obnovy vozového parku úřadu byl zakoupen vůz s pohonem na CNG, byla zateplena střecha budovy MÚ,
zaměstnanci úřadu mají možnost odkládat bioodpad do kompostejnéru. Proběhlo školení zaměstnanců
s ekologickou tématikou. Příprava a realizace dalšího opatření bude diskutována s vedením města a
v Týmu pro udržitelný rozvoj. Na budově MÚ uvažujeme o variantě s fotovoltaickou elektrárnou a variantě
s větrnou elektrárnou. Z dalších energetických opatření, je to organizační opatření, dodržovat v topném
období vnitřní teploty kanceláří a ostatních prostor na hodnotách doporučených vyhláškami a normou.
Sledovat dodržování tohoto opatření pomáhá sw merbon scade pořízený v rámci projektu EPC.
12.

Příprava města na realizaci participativního rozpočtování / předložení návrhu na realizaci v
roce 2019

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – návrh rozpočtu

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OSVZ, ORM, OF, vedení města

Plnění – V dubnu 2018 bylo realizováno školení pro vedení a vedoucí odborů k zajištění seznámení se s
participativním rozpočtem. V rozpočtu ORM pro rok 2019 je počítáno s rezervou 500 tis. Kč na realizaci
participativního rozpočtu.
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13.

Sestavení akčního plánu k Adaptační strategii na změnu klimatu / příprava realizace
dílčích opatření, osvěta

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – usnesení, realizace akcí

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OŽP

Plnění – Probíhá realizace dílčích opatření vyplývajících z AS. Jedno z realizovaných opatření je například
budování parkovišť za použití zasakovacích materiálů. Taková vznikla za městským úřadem, u Komerční
banky a na sídlišti Sever. Radnice také uspořádala sérii tematických besed, které byly součástí kampaně
„Klima se mění. Změň se i ty!“ a na nichž odborníci hovořili o opatřeních, která mohou realizovat lidé sami
ve svých domech, například z programů Nová zelená úsporám, Dešťovka, kotlíkové dotace. Proběhla
tématická výstava pro veřejnost ve vestibulu radnice, vznikly informační materiály, které byly
distribuovány do domácností.
14.

Pokračování ve spolupráci s podnikatelským sektorem / v rámci aktivit PZM a MA21

Vazba na strategický plán – A.2.4.
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – komise PZM a MA21

Plnění – Probíhá spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů, v červenci se uskutečnila již tradiční
snídaně s podnikateli. V květnu se proběhla akce Kopřivnické dny techniky, v prosinci se uskutečnil již
sedmý Den technické kariéry. Férová snídaně a Farmářské trhy můžeme také zmínit jako spolupráci
s místním podnikatelským sektorem.
15.

Medializace aktivit PZM a MA21 / min. 1 příspěvek měsíčně

Vazba na strategický plán – C.5.1
Indikátor – zveřejnění příspěvku

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – koord. PZM

Plnění – Aktivita probíhá, minimálně 1 příspěvek měsíčně vztahující se k aktivitám PZM a MA21 je
zveřejňován prostřednictvím Kopřivnických novin, KTK, tiskových zpráv a na Facebooku, nově také na
Instagramu, který byl zřízen na počátku roku 2018.
16.

Pokračování a rozvoj aktivit v oblasti Globální odpovědnosti / podpora Fair Trade, sbírka
Kola pro Afriku, případně Potravinová sbírka

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – komise PZM a MA21

Plnění – Začátkem října 2018 jsme od litoměřického spolku ShineBean o.p.s. obdrželi vypracovaný Návrh
plánu rozvoje globální odpovědnosti pro město Kopřivnice, na kterém začátkem roku 2019 začínáme
s realizací dílčích opatření.
V sobotu 12. května 2018 se konala Férová snídaně v parku E. Beneše; ZŠ Floriána Bayera opět pořádala
aktivitu „Zdravíčko“. V dubnu 2018 na Den Země se uskutečnila sbírka Kola pro Afriku. Podařilo se navázat
spolupráci s firmou SLUMEKO, která kola vybírá na sběrném dvoře po celý rok. Potravinová sbírka
proběhla lokálně ve vybraných supermarketech v Kopřivnici. Zaměstnanci MÚ podpořili v prosinci 2018
sbírku na projekt Skutečný dárek organizace Člověk v tísni.

4/13

17.

Příprava dokumentu analýzy bezbariérovosti / dílčí aktivita projektu podpořeného z OPZ

Vazba na strategický plán – B.2.2
Indikátor – výběrové řízení a realizace

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – cyklokoordinátor, ORM

Plnění – Na začátku roku 2018 probíhalo zpracování grafické přílohy s vyznačením daných úseků a

jednotlivých budov, která byla použita pro zadávací podmínky pro zhotovitele analýzy bezbariérovosti.
V průběhu dubna byly jednotlivé návrhy tras a objektů ověřeny místním šetřením, kdy došlo k zapracování
zjištěných skutečností do grafické přílohy. Na konci dubna byl vybrán zpracovatel analýzy bezbariérovosti.
Smlouva se zhotovitelem byla podepsána v květnu 2018, převzetí finálního díla proběhlo koncem října
2018. Dokument je zveřejněn na webu města.
18.

Plán udržitelné městské mobility / podpořeno z Národního programu ŽP

Vazba na strategický plán – B.1.1
Indikátor – příprava

Termín plnění – 2018-19
Odpovědnost – cyklokoordinátor, ORM

Plnění – Vyhlášeno zadávací řízení a byl vybrán zpracovatel dokumentu. V měsíci říjnu proběhla první
statistická sčítání dopravy. Průběh veřejné zakázky byl odsouhlasen SFŽP a byla vydána smlouva o
poskytnutí podpory, která byla schválena v RM 27. 11. 2018. Dokument bude zpracován do konce roku
2019.
19.

Koncepce statické dopravy města Kopřivnice / v případě schválení dotace z NPŽP

Vazba na strategický plán – B.1.2
Indikátor – příprava

Termín plnění – 2018-19
Odpovědnost – cyklokoordinátor, ORM

Plnění – Zpracování dokumentu bylo zadáno souběžně se zpracováním Plánu udržitelné městské mobility,
neboť obě koncepce se vzájemně doplňují. Probíhá analytická část přípravy dokumentu. Ve druhé
polovině roku 2019 (před dokončením strategického dokumentu) budou výsledky projednány s veřejností.
Dokument bude zpracován do konce roku 2019.
20.

Rozvoj programu na prevenci rizikového chování / Antifetfest - festival filmové tvorby dětí a
mládeže

Vazba na strategický plán – D.2.3
Indikátor – realizace opatření

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OŠKS, ORM

Plnění – Přestože na školách proběhla informovanost na podporu akce (plakáty, koordinátoři Zdrav.
plánu, shoty v KTK či článek v novinách, do soutěže nebyly přihlášeny žádné práce. Použití prací, kterými
školy disponovaly z dřívějších let, nebyly z hlediska GDPR přípustné k přihlášení a odeslání do soutěže.
21.

Podpora ekologických forem dopravy / nákup služebního vozidla na CNG pohon

Vazba na strategický plán – B.2
Indikátor – příprava

Termín plnění – 2018-19
Odpovědnost – OVS, ORM, OMM

Plnění – 5. února bylo vyhlášeno VŘ na dodávku vozidla na alternativní pohon, poté byla uzavřena kupní
smlouva a vozidlo bylo dodáno v dubnu 2018 a uvedeno do provozu MÚ Kopřivnice. Zvažuje se nákup
dalšího vozidla s pohonem CNG, momentálně čekáme na otevření výzvy ze SFŽP k předkládání žádosti.
V případě schválení dotace bude další vozidlo zakoupeno v průběhu r. 2019. Rovněž město zvažuje
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podpořit ekologickou formu dopravy pronájmem 4 parkovacích míst za účelem výstavby veřejné nabíjecí
stanice pro elektromobily a to na dvou místech, na parkovišti před MU a u supermarketu Albert.
V současnosti jsme obdrželi k revizi nájemní smlouvu parkovacích míst.

II. Udržitelné zdravé město

1.

Pokračování v realizaci aktivit Cyklostrategie města „Kopřivnice na kolečkách“ / doplnění
cyklomobiliáře, obnova značení, příprava nových cyklotras aj.

Vazba na strategický plán – B.2.1
Indikátor – realizace aktivit

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – cyklokoordinátor/ORM

Plnění – V roce 2018 byla vybudována cyklostezka „Dolní Roličky“ zajišťující bezpečný průjezd cyklistů
v blízkosti silnice I/58, byl připraven projekt vybudování cyklostezky a cyklotrasy směrem na Závišice,
v únoru 2018 bude podána žádost o dotaci na realizaci tohoto projektu, byla podána a schválena žádost o
dotaci na projektovou přípravu pokračování cyklistického propojení směrem na Frenštát pod Radhoštěm,
projektová příprava bude probíhat v roce 2019. Při přestavbě výměníku na Sociálně terapeutické dílny byl
doplněn jeden cyklostojan, na základě požadavku byly doplněny cyklostojany u ZŠ E. Zátopka.
2.

Finanční podpora aktivit NNO v oblasti UR / zpracování podmínek dotačního programu dle
podmínek MA21 a vyhlášení výzvy k předkládání projektů

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – schválení podmínek v RM

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – ORM

Plnění – V rozpočtu města byla schválena částka ve výši 30 tis. Kč na podporu žádostí o dotace na akce
pro veřejnost v oblasti udržitelného rozvoje. Z programu bylo čerpáno pouze 9 410,- Kč na dva předložené
projekty (Taneční centrum Relax, z.s. a Junák-český skaut, středisko Kopřivnice, z.s.).
3.

Získání externích prostředků na realizaci aktivit MA21 / př. z MSK, MŽP, MV, MZ, nadace
Partnerství, ČEZ, nadace VIA, Česká rozvojová agentura

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – schválení smlouvy

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – ORM

Plnění – Město bylo úspěšné v získání dvou dotací z rozpočtu MSK (Podpora dobrovolných aktivit v oblasti
UR a MA21 a Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí). Podaná žádost na SFŽP
(projekt k přípravě koncepce statické dopravy, který navazuje na Audit UR), byla schválena, v současné
době se připravuje analytická část.
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4.

Realizace min. jedné aktivity s mezinárodním přesahem / př. aktivita ve spolupráci
s partnerskými městy, publikace v mezinárodních tiskovinách, účast na mezinárodních
konferencích, …

Vazba na strategický plán – C.3.2
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – ORM/OŠKS

Plnění – V září 2018 se uskutečnila tradiční mezinárodní akce, které se zúčastnili zástupci partnerských
měst – Běh rodným krajem Emila Zátopka. V květnu 2018 byla podepsána partnerská smlouva se
slovenským městem Bánovce nad Bebravou. Zástupci partnerských měst se zúčastnili oslav 70. výročí
povýšení Kopřivnice na město.
5.

Aktualizace III. Střednědobého plánu sociálních služeb města Kopřivnice pro období
2017-2020 / přesunuto z roku 2017

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – aktualizace

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OSVZ

Plnění – III. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města

Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2018-2021 byl projednán a schválen zastupitelstvem
města 530/26,4.2018. Je zveřejněn na webu města, zároveň byl aktualizován katalog sociálních služeb.
6.

Pokračování v propojování jednotlivých metod zvyšování kvality uplatňovaných na MÚ
a ve městě / MA21, Energetický management, CAF, benchmarking, …

Metoda kvality
Indikátor – výroční zprávy

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – tajemník MÚ

Plnění – V současné době je město zapojeno do Benchmarkingové iniciativy, realizuje energetický

management a MA21, plní kritéria pro CSR (společenská odpovědnost organizací). Využití dalších metod
kvality ve veřejné správě bude diskutováno s novou tajemnicí úřadu.
7.

Uspořádání semináře pro občany a zastupitele města Kopřivnice k problematice
udržitelného rozvoje / včetně informace o výpočtu Ekologické stopy města Kopřivnice

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace min. 1 akce

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OŽP/ORM

Plnění – Ve druhé polovině roku 2018 byla realizována kampaň na téma klimatických změn s názvem
„Klima se mění. Změň se i ty!“. Zahájení proběhlo v sobotu 25/8 na Starodávném jarmarku informačním
stánkem, následovala série článků v kopřivnických novinách, informační stánek byl znovu umístěn při
Běhu rodným krajem Emila Zátopka a celou kampaň uzavíraly besedy v místních částech (Vlčovice,
Lubina, Mniší) a v Akademické posluchárně v Kulturním domě v Kopřivnici. Kulatý stůl s odborníky z CI2,
o.p.s. a zástupci MÚ Kopřivnice proběhl v listopadu 2018, putovní výstava „Klima se mění, změň se i ty!“
byla následně umístěna ve vestibulu radnice a v Kulturním domě při Obhajobě kat. B v postupu MA21
(říjen 2018). Podrobný výpočet ekologické stopy je užitečný nástroj i z pohledu Uzemní energetiky spotřeba energie tvoří asi 35 % ekologické stopy města. Dlouhodobým a bohužel doposud nevyřešeným
problémem je, že město nemá právní nárok na poskytnutí údajů a spotřebě energie na území města. Tím
dochází k významnému zkreslení výsledků a důsledkem je, že jsou výsledky za jednotlivá období vzájemně
neporovnatelná.
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8.

Realizovat sběr energetických dat v rámci majetku města /efektivní nakládání s prostředky
města s cílem dosažení max. finančních úspor

Vazba na strategický plán – B.5.1
Indikátor – kompletní sběr dat / měsíc

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OMM

Plnění – SW nástroj byl zakoupen a je spravován energetikem města, který v rámci něj sleduje a
vyhodnocuje spotřebu energií v objektech města, popř. navrhuje nápravná opatření. Bohužel někteří
poskytovatelé dat nezasílají informace v požadované četnosti 1 x měsíčně či vůbec a dále brání
vyhodnocení a návrhu energeticky úsporných opatření na objektech, ke kterým nejsou poskytována data.
9.

Podpora projektů v oblasti mezigenerační spolupráce a sociální integrace / př.
Seniorcomp, Den outdoorových aktivit pro seniory, Kulatý stůl Motýlek, přehlídka Motýlek, Den
sociálních služeb apod.

Vazba na strategický plán – D.1.2
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OSVZ/Komise PZM a MA21

Plnění – V rámci projektu „Aktivní senior“ proběhlo v letošním roce několik akcí. ZŠ a MŠ Motýlek letos
„tanečně“ oslavil 22 let v listopadu v KD Kopřivnice, kde byli hosté z partnerského města Myszków.
V březnu proběhla úvodní schůzka zájemců o seniorcomp a v listopadu další počítačové kurzy. Sportovní
hry zdravotně postižených dětí a dospělých se po jednadvacáté konaly 12. května v centru města. Dětské
zastupitelstvo zorganizovalo bingo pro seniory. Kulatý stůl motýlek v rámci „Týdne pro rodinu“ nesl téma
„Sexualita dětí s mentálním postižením“. Den sociálních služeb byl letos součástí Preventění na Den dětí
aneb Pohádková první pomoc v pátek 1. 6. 2018 na prostranství před budovou radnice.
10.

Prevence bezdomovectví / přidělení sociálních bytů, spolupráce s Armádou spásy

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OSVZ/OMM

Plnění – Od 1.1.2018 začala Armáda spásy v České republice, z.s. poskytovat v Kopřivnici sociální službu
"terénní programy", který je úzce spjatý i s projektem Prevence bezdomovectví, který vychází z uzavřené
smlouvy o spolupráci, kdy se město zavázalo pronajmout AS až 15 bytů určených k podnájmu pro sociálně
potřebné občany Kopřivnice. Z tohoto počtu byl jeden byt vyčleněn jako "krizový byt" k řešení nenadálých
krizových situací zejména rodin s dětmi. K 31.12.2018 město vyčlenilo ze svého bytového fondu celkem
14 bytů. Obsazování těchto bytů probíhá, dle smlouvy o spolupráci, na základě jednání poradního sboru
složeného se zástupců AS, odboru majetku města a odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to tak, aby
byly řešeny zejména případy osob, které by na běžné nájemní bydlení dosáhli velmi obtížně
11.

Pravidelné sbírky zaměstnanců MÚ k podpoře charitativního e-shopu Člověk v tísni /
každoroční nákup na www.skutecnydarek.cz

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – ORM

Plnění – V závěru roku 2018 přispěla necelá dvacítka úředníků na nákup v e-shopu organizace Člověk

v tísni celkem částkou 2 900 Kč. Z toho bylo nakoupeno 8 kanystrů na vodu, školní pomůcky pro 7 dětí,
20 kuřat, 2 kozy a nářadí na obdělání pole. Zaměstnanci se rovněž v průběhu roku zapojili do dalších
sbírek – např. nadačního fondu Světluška, sbírka hraček, oblečení a školních pomůcek pro děti z ubytovny,
apod.
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12.

Rozšíření sociálně-aktivizační služby / dohled a pomoc rodinám se specifickými potřebami ve
spolupráci s Armádou spásy

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – realizace

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OSVZ

Plnění – Od 1.1.2018 začala Armáda spásy v České republice, z.s. poskytovat v Kopřivnici sociální službu
"sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi". Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je
vytvářet příznivé podmínky, které napomáhají řešit krizovou sociální situaci rodiny s důrazem na zachování
rodiny jako celku (sanaci rodiny). Prostřednictvím sociální služby přispívat k sociálnímu začlenění rodiny a
zdravému rozvoji dítěte v bezpečném prostředí. Pomocí činností podpořit jednotlivé členy rodiny tak, aby
dokázali rozpoznat příčiny svých těžkostí a měli možnost změnit nebo odstranit zdroje svých potíží. Do
sociální služby se zapojilo v r. 2018 6 rodin.
13.

Dobrovolnictví ve veřejné správě / realizace aktivit v rámci projektu organizovaného Fondem
dalšího vzdělávání

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – počet zapojených zaměstnanců

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OPE

Plnění – V rámci projektu se zaměstnanci zapojili jako doprovod pro osoby s handicapem na společenské
a sportovní akce, zapojili se do sbírek oblečení a hraček, pomáhali při organizaci sportovních a kulturních
akcí pro seniory či osoby s handicapem. Nabídka možnosti zapojení se do projektu je zveřejňována
prostřednictvím intranetu města.
14.

MAP ORP Kopřivnice II / aktivity v rámci budování znalostních kapacit (vzdělávací semináře,
workshopy, s-dílny), aktivity spolupráce (mezi vzdělávacími org. i firmami v ORP), společné
plánování a aktualizace dokumentů v obl. vzdělávání

Vazba na strategický plán – A.3.1
Indikátor – příprava a realizace

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OŠKS

Plnění – V rámci celoročních aktivit pořádaných MAP jsou akce, besedy a setkávání pořádané 2 – 3x

měsíčně. Témata kurzů pro rodiče na podzim 2018 – Autorita rodičů, Mluva hrou aneb logopedické
rady pro rodiče, Regenerace a psychika sportujících dětí, První pomoc. Regionální konference „Vemte
talent do svých rukou“, která se konala v Příboře 18. října, byla zaměřena na podporu nadání a
polytechniky.
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III. Harmonogram dalších aktivit
1.

Kampaň Den Země / uspořádání celodenní akce pro školy a veřejnost + sbírka Kola pro Afriku,
Pohádkový les (DDM + MěÚ)

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 19. a 21. 4. 2018
Odpovědnost – OŽP/ORM/DDM

Plnění – Letošní Den Země byl ve znamení ekologiády. Akce, kterou organizuje radnice ve spolupráci

s RADAMOK, z. s., se konala ve čtvrtek 19. dubna v parku E. Beneše. Opět se sbírala i Kola pro Afriku a ve
vile Machů proběhla tematická přednáška věnující se změně klimatu a ekologické stopě. Se spol. Slumeko
se podařilo vyjednat celoroční sběrné místo na ul. Panská v Kopřivnici. V sobotu 21. dubna byl pro děti
připraven ve spolupráci s DDM Kopřivnice Pohádkový les. Ve stejný den byla pro veřejnost znovuotevřena
i rozhledna na Bílé hoře.
http://koprivnice.cz/index.php?tema=letosni-den-zeme-bude-ve-znameni-ekologiady&id=tiskove-zpravykoprivnice&tz=1740
2.

Místní férová snídaně / uspořádání akce ve spolupráci s partnery a zahájení Týdne pro rodinu

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – 12. 5. 2018
Odpovědnost – ORM

Plnění – Akce proběhla 12. května v parku E. Beneše u Galerie Galaxie od 9:30 hodin.
http://koprivnice.cz/index.php?tema=v-koprivnici-se-bude-jiz-po-pate-ferove-snidat&id=tiskove-zpravykoprivnice&tz=1733
3.

Kampaň Týden pro rodinu / realizace akcí zaměřených výhradně na rodinu, sportovní a zábavní
forma ve spolupráci s organizacemi a spolky působící v Kopřivnici

Vazba na strategický plán – D.3.1
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 12. – 18. 5. 2018
Odpovědnost – OSVZ/DDM/KDK

Plnění – Aktivity probíhaly v termínu od 12. do 20. května.

http://koprivnice.cz/index.php?tema=tyden-venovany-rodinam-se-blizi&id=tiskove-zpravykoprivnice&tz=1758
4.

Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / organizace tradičních akcí - Běh
rodným krajem Emila Zátopka, Minizátopek, Lidový běh, Běh dětí Kopřivnicí, Na úřad bez auta, aj.

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – září 2018
Odpovědnost – OŠKS/ORM/AKEZ

Plnění – Aktivity na území Kopřivnice proběhly od 13. do 22. září (Koloběžkové závody, cvičení pro
zaměstnance MÚ, cyklovýjezd „Okolo komína“, Cyklohrátky, Minizátopek, Zátopkova pětka, desítka,
BRKEZ, Běh dětí Kopřivnicí a lidový běh). Dnem, ve který vyrazili zaměstnanci MÚ Kopřivnice „Na úřad bez
auta“ se letos stala středa 19. září.
http://koprivnice.cz/index.php?tema=odkaz-emila-zatopka-podporily-pres-dve-stovky-bezcu&id=tiskovezpravy-koprivnice&tz=1824
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5.

Farmářské trhy / organizace čtyř trhů za rok

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OMM

Plnění – Farmářské trhy proběhly v termínech 18. května, 15. června, 14. září a 12. října.
6.

Kampaň Dny Zdraví / podpora akcí neziskových a příspěvkových organizací k tématu, pomoc při
medializaci

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – mediální výstup

Termín plnění – 1. – 16. 10. 2018
Odpovědnost – OSVZ/ORM/tisková mluvčí

Plnění – Kampaň Dny Zdraví proběhla v Kopřivnici 15. října, hostili jsme interaktivní projekt „Střevo tour“,
jenž napomáhá předcházení rakoviny tlustého střeva. V tento den se k výstavě připojila i Krajská
hygienická stanice MS kraje a místní Centrum Radosti. Oba subjekty pomáhaly s osvětou mezi občany,
bylo možné vyzkoušet měření tělesných hodnot a tuků v těle, apod. Projekt byl financován za podpory
Moravskoslezského kraje – Podpora dobrovolných aktivit v obl. UR a MA21. Obdrželi jsme v souvislosti
s pořádáním Dnů Zdraví také žádost do dotačního programu Zdravé město od místního spolku Taneční
centrum Relax, z.s., který ve třech dnech (1., 2. a 3. října) zdarma pořádal začátečnické lekce a
představení základů tance pro všechny věkové kategorie.
7.

Fórum Zdravého města / organizace akce dle metodiky 10 P

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – 30. května 2018
Odpovědnost – ORM

Plnění – Akce proběhla 30. května v 10NP budovy MÚ Kopřivnice, následně se uskutečnil celoměstský
sociologický průzkum a anketa zprostředkovaná Mobilním rozhlasem, jehož výstupy se zabývala RM a ZM
a byly zapracovány do Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice. Součástí veřejného fóra byla
kampaň Zdravé plíce, která upozorňovala na výskyt rakoviny plic (součást kampaně Dny bez tabáku).
8.

Osvětové akce pro děti / př. besedy se žáky ZŠ, téma: fungování úřadu, vliv města na UR,
žákovská diskuze s představiteli města, fórum mladých aj.

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akcí

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OŠKS/ORM

Plnění – V průběhu roku proběhly tři exkurze, o kterou opět projevila zájem ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice.
S fungování úřadu žáky seznámila tisková mluvčí, projekt Zdravé město přiblížila koordinátorka PZM a
MA21. Mimo jiné žáci navštívili i městskou policii. Žákovská diskuze s představiteli města, kterou
uspořádalo místní Dětské zastupitelstvo, se konala 1. února od 9 hodin v 10NP úřadu. Fórum mladých se
uskutečnilo 24. května. K dispozici byla pocitová mapa, kde žáci odpovídali na dotazy formou zanášení
špendlíků do mapy města a místních částí. Naformulovaných 10P pak ověřovala anketa, do které se mohli
zapojit všichni žáci ZŠ a SŠ v Kopřivnici.
9.

Aktivity ve spolupráci s Dětským zastupitelstvem města Kopřivnice / např. Férová
snídaně, fórum mladých, Cyklohrátky, Pohádkový les aj.

Vazba na strategický plán – D.2.3
Indikátor – realizace aktivit

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – ORM/koor. DZ
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Plnění – DZ zorganizovalo na 1.2. diskusi zástupců mládeže s vedením města a zaměstnanci úřadu,
v rámci kterého byla diskutována budoucnost města z pohledu mladé generace. Tradiční Fórum mladých
se letos uskutečnilo 24. května. Dětské zastupitelstvo pomohlo s přípravou stánku při Férové snídani (12.
května) a podílelo se na doprovodném programu při pořádání Cyklohrátek (19. září) v centru města.
Členové DZ se zapojili do přípravy a propagace aktivit prázdninového programu Někdo ven??? a jako
účinkující v rámci Pohádkového lesa (21. dubna), který pořádáme v souvislosti s kampaní Den Země. DZ
se podílelo na propagaci představení letního kina.
10.

Veřejná projednání / včetně veřejných slyšení k projektům v realizaci (min. 5)

Vazba na strategický plán – vize
Indikátor – realizace projednání

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – ORM

Plnění – V dubnu proběhla tři tradiční setkání s veřejností v místních částech. V červenci proběhly 4
veřejné projednání na téma obnovy oddychových zón s doplněním herních prvků. Na základě toho pak
v listopadu proběhlo osazení herních prvků v sídlišti Pod Morávií, mezi ul. Dukelská/Sokolovská, K. Čapka
a Pod Zahradami. Proběhlo veřejné jednání a připomínkování návrhu nového územního plánu a také
seznámení veřejností s Územní studii krajiny ORP Kopřivnice.
11.

Příspěvky za město Kopřivnice v databázi Dobrá praxe / min. 2 příspěvky

Vazba na strategický plán – C.5.1
Indikátor – zveřejnění

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – koord. PZM

Plnění – Detailně zpracovaná dobrá praxe byla v roce 2018 za oblast školství – školní charitativní akce
„slabikář pro každého“. Do akce se zapojili rodiče, žáci a zaměstnanci Základní školy v Lubině. Zveřejněn
byl příspěvek za pořízení nové územní studie krajiny ve správním obvodu Kopřivnice a Cena hejtmana
Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost, kde se Kopřivnice umístila na 3. místě v kategorii
obec s rozšířenou působností.
12.

Kopřivnické dny techniky / podpora tradiční akce

Vazba na strategický plán – A.3.2
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – 9. – 10. 6. 2018
Odpovědnost – tisková mluvčí

Plnění – Akce proběhla dle plánu 9. a 10. června 2018.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=tisice-lidi-do-koprivnice-opet-prilakala-technika&id=tiskovezpravy-koprivnice&tz=1780
13.

Mezinárodní Den dobrovolnictví / ocenění dobrovolníků, dárců krve (společenský večer s
vyhlášením)

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OSVZ/ORM

Plnění – Dne 18. října 2018 se již počtvrté oceňovala Osobnost v sociální oblasti, slavnostní předání se
uskutečnilo během společenského večera pracovníků a dobrovolníků v soc. oblasti. Ocenění je určeno
pracovníkům, dobrovolníkům a občanům působícím v sociální oblasti za mimořádnou, kvalitní, obětavou a
uznávanou činnost
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14.

Aktivní senior / soubor kulturních, sportovních, zábavných a vzdělávacích aktivit určených
zejména seniorům

Vazba na strategický plán – C.3.2
Indikátor – realizace aktivit

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OSVZ/Junák/KDK

Plnění – Ve spolupráci s partnery plněno v průběhu roku, pro seniory probíhaly různé kulturní,
společenské, sportovní a vzdělávací akce pod souhrnným názvem Aktivní senior a plnění bude pokračovat
i v roce 2019. Pro informování o projektu byl vytvořen na webu města samostatný odkaz pod záložkou
Sociální oblast. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=aktivni-senior
15.

Aktivity pro děti a mládež v období letních prázdnin / organizace volnočasového programu
Někdo ven???, nabídka dobrovolnických aktivit

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – realizace aktivit

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OŠKS/NNO

Plnění – Pro děti a mládež se v období letních prázdnin uskutečnila série volnočasových aktivit v rámci
programu Někdo ven???
16.

Naplňování aktivit Zdravotního plánu města Kopřivnice ve spolupráci s koordinátory
ZP na školách / Kurzy první pomoci a výchova ke zdraví (zdravé stravování), šikana a
kyberšikana pro žáky 6. ročníků, protidrogová prevence

Vazba na strategický plán – D.1.1
Indikátor – schválení zprávy o naplňování

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – OSVZ/OŠKS/ORM

Plnění – Z větší části splněn. V rámci projektu MAP II bylo zorganizováno několik přednášek či
vzájemných setkání jak pro rodiče, tak pro pedagogy, či zřizovatele. Proběhly kurzy první pomoci,
zdravého stravování a výživy a přednášky na téma šikana a kyberšikana.
17.

Zapojení do kampaně „Na kole do práce“ / oslovení podnikatelského sektoru prostřednictvím
RRLZ, výzva k účasti zaměstnanců MÚ

Vazba na strategický plán – B.4.6
Indikátor – realizace akce

Termín plnění – 2018
Odpovědnost – ORM

Plnění – V květnu se do akce zapojila necelá třicítka zaměstnanců z MÚ, účastnil se jeden tým z VOŠ,
SOŠ a SOU Kopřivnice a dlouholetým podnikatelským subjektem, zapojeným do této výzvy, je i BROSE CZ.
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-kvetnu-najeli-urednici-na-kole-do-prace-2-890km&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24248
18.

Festival Medu a písničky / podpora akce organizované Českým svazem včelařů (pobočka
Kopřivnice) v areálu Fojství

Vazba na strategický plán – C.3.2
Indikátor – podpora projektu

Termín plnění – září 2018
Odpovědnost – Komise PZM a MA21

Plnění – Pracovní skupina pro přidělování dotací města Kopřivnice schválila zvýšení příspěvku na tuto
akci i v roce 2018. Festival Medu a písničky je považována za jednu ze dvou nejvýznamnějších akcí ve
městě pořádanou podnikatelským a neziskovým sektorem.
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