MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

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

19. 8. 2020 od 16:00 hodin
jednací místnost zastupitelstva města, 10. patro
dle prezenční listiny

Program:
• Úvod
• Změny ve složení komise
• Ukončené akce
• Připravované akce
• Dotační program
• KO-PROJEKTY – participativní rozpočet 2020
• Projekt MSK
• Závěr

•

Úvod

Uvítání garantem Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, paní místostarostkou Rysovou.
•

Změny ve složení komise

Rada města vzala na vědomí zánik členství zastupitelky města Kopřivnice, paní Dagmar
Jančálkové.
Schválila odstoupení Ing. Aleše Dreslera, Ph.D., bývalý manažer kvality MÚ, pro případ potřeby
zůstává externím spolupracovníkem.
Za Dětské zastupitelstvo Kopřivnice byl schválen nový člen komise, pan Jiří Trčka.
•

Ukončené akce

Ukončeno 1. kolo sbírky brýle pro Afriku, 31. 8. 2020. Celkem sesbíráno 426 ks brýlí 102 ks
obalů na brýle. Vše převzal zástupce organizace LIONS CLUB PRAHA LADIES. Více o Lions
clubech: https://www.lci-d122.org/
Brýle i pouzdra byly předány 23. července, poté co byly pečlivě zabaleny, kus po kuse, aby
byly chráněny proti poškození při dalším transportu, jehož cílem bude po Praze italské město
Turín.
V centru pro distribuci (v Turíně) proškolení dobrovolníci brýle třídí dle dioptrií, následně
vyčistí a zabalí. Brýle jsou pak rozděleny na jednotlivá distribuční místa (zejména v chudých
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zemích Afriky a Asie), kde dobrovolníci provedou měření zraku u potřebných lidí a předají
brýle k užívání.
Bylo požádáno (je-li to možné) o zaslání dodatečné informace, kam "naše" brýle doputují.
Návrh: Pokračování sbírky od září 2020, opět medializace – 2. kolo sběru, sběrná místa, MÚ,
Knihovna, Brose … Ukončení sbírky – bude konzultováno s dopravcem.
Dokončena výstavba nového hřiště na sídlišti Korej + hřiště na petanque – vítězný návrh
Participativního rozpočtu 2019. Nyní probíhá kompletace povinné dokumentace pro předání mezi
firmou a správou sportovišť. Připravuje se slavnostní otevření.
•

Připravované akce
Bartolomějská pouť – tisková zpráva, projížďky,
Závěrečný koncert k celoprázdninového projektu Někdo ven??? - pátek 21. srpna
Den dětí – Hasiči Vlčovice
…. další akce připravované na září 2020, viz příloha zápisu č. 1
obhajoba kategorie B v kritériích MA21 - 10. 11. 2020!!! – odpoledne

•

Dotační program ZM

Zbývá 5 000 Kč.
Termín pro podávání žádostí: průběžně do 31. 10. 2020
Podpořeno:
1. Zrealizovaná akce spolku Vlčovjané, z. s. – Otevření komunitního centra Vlčovjan –
podpořeno částkou 10 000 Kč.
2. Schválena dotační smlouva mezi městem Kopřivnice a TS Relax, Dny Zdraví, 4 000 Kč.
3. Schválena dotační smlouva mezi městem Kopřivnice a SH ČSM – Sbor dobrovolných
hasičů Vlčovice, Dětský den s Hasiči – Z pohádky do pohádky, 11 000 Kč.
Na co lze žádat?
1. Podpora nekomerčních projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných
aktivit pro cílovou skupinu obyvatel Kopřivnice a místních částí v kterékoli věkové kategorii
2. Podpora aktivit, které propagují Zdravé město Kopřivnice nebo jsou součástí kampaní
Zdravého města Kopřivnice
3. Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy či osvěty a aktivit věnujících se ochraně
životního prostředí
4. Podpora akcí pořádaných v rámci kampaní (Den Země, Dny Zdraví, Den bez tabáku, Dny
bez úrazů, Evropský týden mobility, aj.)
5. Podpora aktivit zaměřených na mezigenerační spolupráci, zdravý životní styl, stravování
a pohyb
6. Podpora aktivit podporujících globální odpovědnost (Fair Trade, plnění cílů Udržitelného
rozvoje OSN)
Jakou formou?
Besedy, přednášky, vzdělávací aktivity, interaktivní výstavy, tradiční akce k výše
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uvedeným tématům pořádané žadateli pro různé cílové sk. a věkové generace, jarmarky,
soutěže, kulaté stoly, atp.
•

KO-PROJEKTY - Participativní rozpočet 2020
Do 30. 6. 2020 – podáno 15 návrhů na projekty
harmonogram: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprojekty-aktuality-koprivnice

Předpokládaný harmonogram stručně:
do konce léta finalizace zadání
září natáčení + zpracovávání
říjen vysílání + medializace
listopad hlasování
Nyní: Rozhodnutí, které projekty budou postoupeny do veřejné prezentace (KTK, KN, TZ,
MR, FB, WEBy, …) a následného hlasování o letošním vítězi.
Výstup z jednání komise, viz příloha zápisu č. 2.
•

Projekt MSK - Rozvoj MA21 v Kopřivnici aneb zdravě ve Zdravém městě

Původní plán:
Celkové náklady projektu
377.200,- Kč
Požadovaná dotace z MSK 199.900,- Kč (53%)
Spoluúčast města
177.300,- Kč (47%)
Aktuálně připravované akce:
- přednášky o 1. pomoci pro veřejnost – 22. září v pobočce knihovny v komunitním centru Pětka
- vzdělávání pečujících osob – termíny budou upřesněny
- otevírání nového hřiště – vítěz participativního rozpočtu 2019, 17. září 2020
- přednáška na téma Alzheimmer – 17. září 2020
- oceňování osobností v sociálních službách – bude upřesněno – dle aktuální Covid situace
- OŠK – kurzy pro mládež

•

Závěr

Garantka Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 poděkovala zúčastněným za aktivní účast.
Je pozitivní, že při posuzování projektů, navržených do druhého ročníku participativního rozpočtu
jsme došli k doporučení postupujících projektů koncensem a nebylo nutné hlasování. Dále
doporučila, aby i v následujícím roce 2021 byla částka 500 tis. Kč alokována v rozpočtu města
pro účel participativního rozpočtu. Závěrem požádala členy komise o součinnost při realizaci
nadcházejících akcí.

Zápis zkontrolovala:

Zápis vypracovala:

Mgr. Dagmar Rysová
místostarostka města Kopřivnice

Ivana Holubová, DiS.
koordinátorka PZM a MA21
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Seznam návrhů projektů, postupujících do veřejného hlasování
Participativní rozpočet města Kopřivnice 2020
1.

Obnova lezecké stěny v areálu VANAIVAN
•
•
•
•

Název projektu – viz výše
Lokalita: Skautské centrum VANAIVAN
Pro koho je projekt určen: široká veřejnost
Stručný popis – viz níže

Obnova stávající konstrukce lezecké věže a zatraktivnění stávajícího stavu pro větší
spektrum návštěvníků Skautského centra VANAIVAN. Dojde k výměně tří hlavních pilířů a
nosných věnců, který se nachází ve 2/3 výšky věže. V ideálním případě budou ke stávajícím
prvkům připojeny i nové vertikální (houpačky, lana, žebříky, …), které budou k užití i
samostatně.
2.

Znovuotevření skateparku Kopřivnice
•
•
•
•

Název projektu – viz výše
Lokalita: areál Stadionu Emila Zátopka Kopřivnice
Pro koho je projekt určen: mladá generace
Stručný popis – viz níže

Rekonstrukce skateparku, který je aktuálně kvůli nevyhovujícímu technickému stavu
uzavřen. Cílem projektu je obnova stávajících překážek, za které v Kopřivnici není žádná
alternativní náhrada. Vedle nově opraveného atletického stadionu tak může fungovat také
skatepark. Proběhne výměna podkladových fošen a pojezdového povrchu.
4.

Workoutové a fitness hřiště u Vlčovjana
•
•
•
•

Název projektu – viz výše
Lokalita: Vlčovice, zahrada bývalého denního stacionáře KOPRETINA, nyní VLČOVJAN
Pro koho je projekt určen: široká veřejnost
Stručný popis – viz níže

Zřízení veřejného workoutového a fitness hřiště na zahradě komunitního centra Vlčovjan,
které bude sloužit nejen občanům této místní části, spolkům i projíždějícím cyklistům ze
širokého okolí. Sestavu má tvořit workoutová klec, což je soustava hrazd, bradel, žebřin a
dalších jednoduchých prvků sloužící k cvičení zejména s vlastní vahou a pořízeny budou
také venkovní rotopedy a trenažéry.
5.

Úprava dětského hřiště ve vnitrobloku ulic Příčná a Obránců míru
•
•
•
•

Název projektu – viz výše
Lokalita: vnitroblok ulic Příčná a Obránců míru
Pro koho je projekt určen: rodiny s dětmi
Stručný popis – viz níže

Úprava a doplnění dětského hřiště ve vnitrobloku ulic Příčná a Obránců míru. Doplnění o
prvky pro nejmenší – pružinová houpadla, prolézačky, lavičky, kolotoč, vahadlová houpačka,
apod. V případě zvolení tohoto projektu ve veřejném hlasování by následovalo projednání
s obyvateli přilehlých domů s cílem definovat přesné zadání - konkrétní herní prvky.
9.

Rekonstrukce dětského hřiště za Katolickým domem Kopřivnice
•
•
•

Název projektu – viz výše
Lokalita: za Katolickým domem Kopřivnice
Pro koho je projekt určen: rodiny s dětmi, široká veřejnost
1
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•

Stručný popis – viz níže

Oživení zanedbaného dětského hřiště a zbudování chodníku pro chůzi na boso, který ve
městě zcela chybí. Rekonstrukce pískoviště, doplnění o herní sestavu, lavičky, živý plot,
apod. Záměrem projektu je také nepřímé oživení zahrady za Katolickým domem, tak aby tato
mohla být lépe využita širokou veřejností. V případě zvolení tohoto projektu ve veřejném
hlasování by následovalo projednání s obyvateli okolních domů s cílem vydefinovat přesné
zadání.
10.

Herní prvky pro menší děti u kulturního domu v Mniší
•
•
•
•

Název projektu – viz výše
Lokalita: prostor víceúčelového hřiště vedle kulturního domu v Mniší
Pro koho je projekt určen: rodiny s dětmi
Stručný popis – viz níže

Doplnění víceúčelového hřiště u kulturního domu centru místní části Mniší o herní prvky
(pružinová houpačka, vahadlová houpačka, autíčko, informační tabule a lanová prolézačka)
pro menší děti od 1. roku. Hřiště má vzniknout v prostoru mezi nohejbalovým betonovým
hřištěm a víceúčelovým umělým hřištěm pro malou kopanou. V případě zvolení tohoto
projektu ve veřejném hlasování by následovalo setkání s místními s cílem odsouhlasení
přesného zadání.

Seznam nepostupujících projektů
Úprava dětského hřiště „U MATESA“
Přemístění - odřezání - jedné z atrakcí (plně funkční prvek - dětská skluzavka
spojená lanovým žebříkem s prolézací věží) z hřiště na zelenou plochu mimo hřiště.
Zdůvodnění: Firma, která instalovala herní prvek v době vzniku hřiště již neexistuje.
Jiné firmy přemísťovat prvek nebudou, nabídnou ke koupi svůj nový. Jednalo by se o
neefektivní vynakládání finančních prostředků města.
U skluzavky, kterou projekt popisuje se jedná se o plně funkční prvek, jehož
přemístěním by došlo k poškození, které by bylo neslučitelné s náhradním
umístěním. Město nebude poškozovat vlastní majetek.
Přemístění prvku z místa, kde je plně funkční o několik metrů dále, kde se nyní
nachází travnatá plocha se stromy několik let po výsadbě, není žádoucí.
Dětské hřiště Lovci mamutů
Tematicky zaměřené hřiště „Lovci mamutů“ v Sadu E. Beneše.
Zdůvodnění: Záměr umístit v Sadu E. Beneše hřiště s odkazem na slavného rodáka
Zdeňka Buriana je v plánu realizovat, nicméně v době realizace úpravy celého
komplexu parku. Město Kopřivnice již disponuje zpracovanou studií, která se
záměrem počítá – předkladatel byl se studií seznámen na osobním setkání, které
proběhlo před odevzdáním návrhu.
Aby byl záměr (odkaz rodákům) reprezentativní, jak si zaslouží, je potřeba počítat
s vyšší částkou než 500 000 Kč a realizovat jej v kontextu s celkovou úpravou parku.
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To je nerealizovatelné v rámci jednoho roku a tudíž se zde záměr také rozchází
s pravidly participativního rozpočtu.
Komunitní zahrada Sídliště Sever
Vznik komunitní zahrady v prostoru bývalého volejbalového hřiště u ZŠ 17. listopadu.
Zdůvodnění: Protože záměr nebyl projednán s obyvateli přilehlých domů, navrhujeme
podat návrh do příštího ročníku participativního rozpočtu, za předpokladu, že bude
doloženo že:
- aktivitu přijímají kladně minimálně občané přilehlých domů a bytů situovaných do
budoucí komunitní zahrady
- na straně navrhovatele a občanů přilehlých domů bude garance, že vznikne
správce = smluvní partner, který se bude starat o provoz vzniklého areálu. Město by
nemělo být garantem správy tohoto záměru. Má jít o aktivitu spolků či obyvatel.
Naučná stezka k prameni Kopřivničky
Umístění interaktivních prvků a posezení podél horního toku Kopřivničky v úseku od
skautského centra VANAIVAN k prameni.
Zdůvodnění: Horní úsek toku Kopřivničky je jedním z mála úseků, v podstatě jediný
souvislý, který má charakter přirozeného toku. Je zde nízká frekvence pohybu lidí a
je tak ojedinělým místem v rámci celého vodního toku, kde organismy na něj vázané
mohou existovat s minimálním ovlivněním člověkem.
Ponechání stávajícího charakteru klidového úseku Kopřivničky, jako posledního
existujícího v celém jejím toku, považuje město za nejvýše vhodné.
Zároveň je stezka navržena nejen na pozemcích města, ale i v lesním porostu
soukromých vlastníků. Není tedy reálné zaručit vybudování trasy v horizontu 12
měsíců, když není záměr dohodnut či alespoň předjednán s vlastníky pozemků.
Vybudování (prodloužení) veřejného osvětlení na ulici Moravská
Prodloužení veřejného osvětlení na ulici Moravská.
Zdůvodnění: Nejedná se o typický projekt pro participativní rozpočet realizovatelný
v jednom roce (jedna z podmínek participativního rozpočtu), ale projekt víceleté
přípravy a financování (PD + realizace). Dle odborného odhadu se výše potřebné
investice pohybuje kolem 700 tis. Kč (druhé nesplněné kritérium). Záměr by tedy
město mělo, v případě rozhodnutí orgánů města, realizovat jako samostatnou
investiční akci a ne jako participativní rozpočet.
Úprava chodníku, retardér, P. Nerudy
Rekonstrukce chodníku podél úseku ulice P. Nerudy, vyúsťujícího na ulici
Štramberskou - havarijní stav. Dále umístění zpomalovacího retardéru na ulici P.
Nerudy.
Zdůvodnění: Projednáno mimo jiné v Pracovní skupině pro dopravu a dopravní
značení města Kopřivnice. Závěr: Chodník bude zařazen mezi požadavky na běžné
opravy komunikací Odboru majetku města Kopřivnice.
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Jedná se o ulici s max. povolenou rychlostí 20 km/h s označením průjezd zakázán.
Opodstatněnost realizace dalších opatření formou zpomalovacích polštářů bude
ověřena instalací statistického radaru (pouze pro statistiku bez zobrazování rychlosti)
na dobu cca 14 dní. Výsledky budou následně analyzovány.
Úprava vyšlapaných chodníčků občany Kopřivnice – lokalita KOREJ
Vytipování a následná trvalá úprava vyšlapaných chodníčků občany města mimo
stanovené trasy v Kopřivnici – v lokalitě KOREJ.
Zdůvodnění: Participativní rozpočet by měl sloužit k rozvoji města za účelem podpory
místních komunit a aktivních obyvatel, zároveň by ale neměl sloužit jako nástroj pro
nápravu negativního chování neukázněných osob. Aktivita je také v rozporu
s přístupem nezabírání dalších travnatých ploch jejich zpevňováním.
Flowtrail okruh s celoročním soutěžením
Úprava části kondičních okruhů na Červeném kameni a přidání trailových prvků k
vytvoření flowtrailu. Zakoupení měřícího zařízení pro měření časů jezdců na okruhu,
pro vytvoření celoroční soutěže na webu.
Zdůvodnění: Město nemůže stavět ani přispívat na zhodnocení majetku třetích stran.
Zároveň nemůže podporovat aktivity, které omezují soukromé vlastnictví. Po
vytipování jedné konkrétní trasy by tedy měla ze strany předkladatelů následovat
dohoda s majiteli pozemků, že souhlasí s uvedeným využitím.
Zároveň by měl na straně navrhovatele vzniknout smluvní partner, který se bude
starat o provoz vzniklého areálu, viz případ z Nového Jičína a dalších měst. Při
splnění těchto podmínek bude možné navrhnout do participativního rozpočtu
v následujícím období.
Rekonstrukce části veřejně přístupné účelové komunikace u ZUŠ Z. Buriana
Zdůvodnění: Projekt zahrnuje rekonstrukci havarijního stavu části veřejně přístupné
účelové komunikace u ZUŠ Z. Buriana v centru města. Předložen i v minulém
ročníku participativního rozpočtu.
Participativní rozpočet by měl sloužit k rozvoji města za účelem podpory místních
komunit a aktivních obyvatel, zároveň by ale neměl sloužit jako nástroj pro běžné
opravy. Proto nebyl projekt doporučen k zařazení do hlasování. Návrhy oprav
komunikací jsou každoročně součástí projednávání rozpočtu města, kdy jedním z
hlavních kritérií pro rozhodnutí o realizaci je využití maximálním počtem občanů.
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