MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
Jednání Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Zápis z 1. jednání v roce 2017
20. 2. 2017, od 16:00 hodin, zasedací místnost ORM (8. patro), MÚ Kopřivnice
Přítomní: dle prezenční listiny
Program:









Akční plán zlepšování 2016 – vyhodnocení
Akční plán zlepšování 2017 – předložení ke schválení, zapracování podnětů
Den Země, Kola pro Afriku – organizace akce, další zapojení subjektů
Představení dotačního programu Zdravé město Kopřivnice (1/ORM/2017)
Připomenutí dalších kampaní pro rok 2017
„Nejchytřejší kopřivničák“ - akce dětského zastupitelstva
Diskuse, úkoly, závěr

Úvod

Uvítání garantem PZM a MA21, starostou Miroslavem Kopečným


Akční plán zlepšování 2016 – vyhodnocení

Členové komise překontrolovali plnění jednotlivých bodů plánu před odevzdáním do RM.


Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a MA21 pro rok 2017

Byl představen návrh AP pro rok 2017. Členové komise byli vyzváni k případnému doplnění
aktivit plánu zlepšování na rok 2017. Finální verze bude předložena RM dne 28. 2. 2017,
následně v březnu ZM.


Den Země vč. sbírky Kola pro Afriku

V roce 2017 proběhla koordinační schůzka s R. Chalúpkovou, která je koordinátorkou projektu
v našem regionu a Mgr. Přáda (Brose CZ) informoval o tom, že Brose se do této aktivity v roce
2016 zapojilo a chce v ní v roce 2017 pokračovat. Termín bude pravděpodobně koncem dubna.
Termín sbírky organizované Zdravým městem bude při kampani Den Země, tedy ve čtvrtek
20. 4. 2017 v parku Edvarda Beneše. Kola budou sbírána před garáží a průběžně budou ve
spolupráci s pracovníky OSV (zajistí p. Mareček) uskladňována do garáže, kde budou do doby
jejich odvozu organizovaného NNO. Osobu, která bude od lidí kola vybírat a případně sdělí
informace k projektu, zkusíme zajistit přes org. Rozchodník, případně členem Dětského
zastupitelstva. Město zajistí propagaci akce. Pan Vurst navrhl, aby informace o sbírce byla
umístěna i do vchodů bytových domů a bylo informováno i bytové družstvo.
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Dotační program Zdravého města

Při plnění databáze MA 21 v roce 2016 byl shledán problém s kritériem dotačního programu
Zdravého města, jelikož v loňském roce nebyly finance rozdělovány na základě programu, ale
na základě individuálních žádosti. Díky tomuto podnětu byl zpracován návrh dotačního
programu Zdravého města. Členům komise byl představen nový dotační program a byli vyzvání
k oslovení případných žadatelů. Program bude předložen RM ke schválení 28. 2. 2017.
Následně bude vyhlášen a žádosti budou přijímány od 1. 4. 2017.


Připomenutí kampaní a akcí pro rok 2017

Klíčovou akcí je Fórum Zdravého města – 3. 5. 2017 – členové komise byli vyzváni k co
největší propagaci této akce a aktivní účasti na fóru.


„Nejchytřejší kopřivničák“ – akce Dětského zastupitelstva

Koordinátorka PZM a MA21 informovala o konání soutěže o nejchytřejšího kopřivničáka, která
se uskuteční ve středu 22. 2. 2017 od 15:00 hodin v kinosále KDK Kopřivnice.
Zvána je i široká veřejnost jako publikum.
Dětské zastupitelstvo na Fóru „S Vámi o všem? Ovšem!“ konané v květnu 2016 vysoutěžilo
peněžitý dar ve výši 10 000,-Kč na realizaci soutěží Bingo večer pro seniory a Nejchytřejší
kopřivničák.


Diskuze

1. Příprava projektu na prezentaci volnočasových aktivit – zjistit zájem ze strany volnočasových
zájmových kroužků a neziskových organizací o zapojení se do společné propagace.
2. Vyhlášení dobrovolníků – návrh na organizaci velkého společenského večera, na kterém by
byli vyhlášeni všichni dobrovolníci, učitelé, sportovci apod., než během roku dělat malé, dílčí
akce.
3. Senioři se zajímají o to, jaké aktivity jsou pro jejich cílovou skupinu organizovány v jiných
městech – koordinátorka ZM v této souvislosti ověří informace z databáze Dobré praxe, popř.
dotazem na koordinátory z jiných měst.


Úkoly

Zapracovat do Akčního plánu pro rok 2017 podněty pana starosty, tedy podpořit:
1)
Ocenění dárců krve
2)
Festival medu a písničky

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