MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Jednání Komise pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
Zápis 3. jednání v roce 2016
19. 12. 2016, od 15:00, zasedací místnost ORM (8. patro), MÚ Kopřivnice
Přítomní: dle prezenční listiny
Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Národní cena za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj
Obhájení kategorie B a převzetí ocenění
Akční plán zlepšování 2016 – vyhodnocení
Akční plán zlepšování 2017 – návrh plánu, podněty v rámci Komise PZM a MA21
Kola pro Afriku
Přepracování podmínek dotačního programu projektu Zdravé město
Představení kampaní pro rok 2017
diskuse, úkoly, závěr

Úvod

Uvítání garantem PZM a MA21, starostou Miroslavem Kopečným

•

Národní cena za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Kopřivnice 22. listopadu 2016 převzala ocenění ve Španělském sále Pražského hradu. Vítězství
ji patří za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v kategorii veřejný sektor.
viz Tisková zpráva na webu Města Kopřivnice
Je vyhlášen další ročník Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2017.
Město v letošním roce neplánuje podání přihlášky, ale mohou se přihlásit i partnerské subjekty
–
školy,
neziskovou
i
podnikatele.
Přihláška
je
k dispozici
na
http://www.msk.cz/cz/verejnost/cena-hejtmana-kraje-za-spolecenskou-odpovednost-za-rok2016-43717/
Přihlášky je možno podat do 15.2.2017

•

Obhájení kategorie B metody MA 21

Kopřivnice také v letošním roce potvrdila, že patří mezi Zdravá města. Již podesáté se podařilo
obhájit zařazení do své kategorie a získat titul Systémové město za dlouhodobý postup
kategorie B dle kritérií místní Agendy 21.
viz Tisková zpráva na webu Města Kopřivnice
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
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•

Akční plán zlepšování 2016 – vyhodnocení

Členové komise překontrolovali plnění jednotlivých bodů plánu.
viz Příloha – Vyhodnocení plánu zlepšování

•

Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a MA21 pro rok 2017

Členové komise byli vyzváni k podání návrhů aktivit plánu zlepšování na rok 2017. Finální verze
bude dopracována na začátku roku 2017 a předložena RM, následně ZM.
viz Příloha - Akční plán zlepšování
Návrh Ivany Raškové, DiS. na zapracování do nového APZ pro rok 2017 – Akce zdarma, která
probíhá letos v prosinci, pro tři oblíbená sportoviště (bazén, sjezdovka, zimní stadion).
V případě shody, že v tomto chceme pokračovat i příští rok.
•

Kola pro Afriku

Byl přednesen návrh napojení se do akce Kola pro Afriku. Proběhla koordinační schůzka s mgr.
Chalupkovou, která je koordinátorkou projektu v našem regionu.
Mgr. Přáda (Brose CZ) informoval o tom, že Brose se do této aktivity v roce 2016 zapojilo a
chce v ní i nadále pokračovat.
Návrh na spojení plánované aktivity města a firmy Brose do stejného termínu. Pravděpodobně
v květnu u příležitosti akce Do práce na kole.

•

Přepracování podmínek dotačního programu projektu Zdravé město

Při obhajobě v místě za účasti expertů byl podán podnět ze strany Národní sítě Zdravých měst
(dále jen NSZM) pro nutnost přepracování individuální dotace na dotační program Zdravého
města.
viz Příloha – Výtah z doporučení

•

Představení kampaní pro rok 2017

viz Příloha – Harmonogram 2017

•

Diskuze
1. Možnost zapojení se do Potravinové sbírky prostřednictvím potravinové banky nebylo
účastníky komise podpořeno s tím, že tato sbírka nemá výchovný charakter.
2. Aktivita pro mládež „Mladí městu“ pravděpodobně nebude v roce 2017 probíhat, školy a
učitelky si samy budou volit žáky, kteří budou zapojeni.
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3. Návrh pana starosty, jako podnět pro NSZM: obhajovat kategorii v místě až na jaře za
uplynulý rok s tím, že tradiční Fórum bychom mohli pořádat na podzim a snáze by
výstupy z Fóra mohly navazovat na návrh rozpočtu města.
4. Hledání důvodu proč se občané neúčastní veřejných akcí pořádaných městem. Je
zapotřebí dát občanům ve známost, co se kolem nich děje, co je úkolem a prioritami
Zdravého města a v čem je přínos členství v národní síti.

•

Úkoly

a) ověřit u p. Tomáška, zda bude GIS přístupný veřejnosti a volně ke stažení pro občany
b) kampaň za udržitelnou spotřebu mezi obyvateli a propojení s globální výchovou – p. Rulíšek
c) napravit nastavení systému dotací na MA21
d) zapojení do kampaně Kola pro Afriku s firmou Brose CZ spol. s r.o. na jaře roku 2017
e) zvážit propojení neziskového a podnikatelského sektoru s úřadem prostřednictvím akce,
např. Den pro…
f) oslovit školy a mateřská centra, zda mají v plánu aktivitu na podporu kampaně Dny zdraví
g) přiblížit Zdravé město lidem (fungování, historie) např. pomocí videoklipu, předběžně
domluveno s D. Monsportem (KTK). Měsíc před konáním Fóra shrnout, co se podařilo,
nepodařilo realizovat a proč.
•

Závěr

Garant projektu, starosta Miroslav Kopečný

Zápis vypracovala:
Barbora Mužíková, DiS.
Koordinátorka PZM a MA21
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