MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

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

28. 8. 2019 od 16:00 hodin
zasedací místnost ORM, 8. patro, dveře č. 812
dle prezenční listiny

Program:
 Úvod
 Evropský týden mobility
 Posouzení návrhů participativního rozpočtu
 KOPR STAVÍ aneb Město je naše společné hřiště
 Závěr


Úvod

Uvítání garantem projektu Zdravé město a MA21, paní místostarostkou Dagmar Rysovou.


Evropský týden mobility

Město se opět svou aktivitou zapojí do kampaně Evropský týden mobility, která každoročně
probíhá od 16. do 22. září.
Harmonogram připravovaných akcí:
čtvrtek 12/9 KOPR STAVÍ aneb Město je naše společné hřiště
pátek 13/9

stánkový prodej na Farmářském trhu v centru před KDK

úterý 17/9

„Na úřad bez auta!“ dobrovolná akce zaměstnanců MÚ Kopřivnice

čtvrtek 19/9

štafetový běh dětí z MŠ s názvem „MiniZátopek“ na ZŠ E. Zátopka

pátek 20/9

„Zátopkova pětka a Zátopkova desítka“ pro děti ze ZŠ z Kopřivnice

sobota 21/9

„Lidový běh“ a „Běh dětí Kopřivnicí“
Běh rodným krajem Emila Zátopka
Kimegal + 10 let Vanaivanu

bez potvrzení termínu:
Koloběžkové závody na dopravním hřišti a Cyklohrátky v centru města
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Posouzení návrhů participativního rozpočtu

Radnice obdržela celkem deset návrhů na využití participativního rozpočtu, z nichž každý zvlášť
projednali a posoudili členové Komise na základě doporučení ze strany zaměstnanců MÚ.
Komise schvaluje na základě vyjádření odborných zaměstnanců MÚ postup do hlasování a
veřejného projednání 4 návrhy projektů, a to:
- Hřiště na společenskou hru Pétanque
- Úpravu veřejného prostranství za domy na ul. Pod Morávií 1164/2-12
- Vybudování nové hrazdy v Areálu zdraví
- Výstavbu dětského hřiště na sídlišti Korej
Komise z posouzení a z důvodu nesplnění podmínek vyloučilo návrhy projektů:
- Zkapacitnění vodovodu v lokalitě Na Pinkavce (nesplňuje podmínku veřejné přístupnosti,
ceny do 500 tis. Kč a realizovatelnosti v roce 2020)
- Dobudování lezecké stěny v tělocvičně Zimního stadionu (nesplňuje podmínku veřejné
přístupnosti)
- Rekonstrukce části veřejně přístupné účelové komunikace u ZUŠ Z. Buriana s
vybudováním parkovacích stání (nesplňuje podmínku veřejné přístupnosti, ceny do 500
tis. Kč a realizovatelnosti v roce 2020)
Komise z důvodu připravované investiční akce odboru majetku města v příštím roce, která
počítá s projekční přípravou energetických opatření v objektu na Masarykově nám. č.p. 650 a
mimo jiné i s rekonstrukcí vzduchotechnického systému, nedoporučuje postup do veřejného
hlasování u návrhu projektu Optimalizace větrání bytů zvláštního určení na Masarykově nám.
č.p. 650.
Komise navrhuje odboru rozvoje města předložit do řádného návrhu rozpočtu města pro
následující rok tyto návrhy projektů:
- Modernizace a oprava stávajících asfaltových ploch a přilehlého okolí na městském
pozemku 1212/2
Realizace záměru přesahuje částku 500 tis. Kč a zasluhuje řádný přípravný proces
v podobě projektové dokumentace stejně, jako vybudování hřiště viz níže.
- Hřiště pro Luhy a Háje
Navrhované umístění hřiště u stávajícího tenisového kurtu je v kolizi s ochrannými
pásmy plynu a VN a se vzrostlou zelení. Navrhované umístění podél cyklostezky na ul.
Dělnické není vhodné z hlediska bezpečnosti dětí.
Dětské hřiště doporučuje Komise umístit na parcele č. 1909/277 převáděné v rámci
směny pozemků mezi státem ČR a městem Kopřivnice v případu výstavby
Integrovaného záchranného centra.


KOPR STAVÍ aneb Město je naše společné hřiště

Město připravuje pro své občany projektový den s názvem KOPR STAVÍ aneb Město je naše
společné hřiště. Hlavním cílem akce je informovat o plánech rozvoje města ve čtyřech 4 pilířích
strategického plánu, kterými jsou:
- Ekonomika a podnikání
- Doprava, infrastruktura a životní prostředí
- Image města
- Sociální zázemí
Pátý stan představí projekt revitalizace centra města s komentovanou procházkou a výkladem
architekta. Od 16 hodin začne řízená diskuze občanů s vedením města o rozvoji Kopřivnice, od
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17 hodin pak dostanou prostor předkladatelé vybraných návrhů projektů v participativním
rozpočtu prezentovat veřejnosti svůj návrh.
Samozřejmostí je doprovodný program: Smokeman zasahuje!, vystoupení kroužků DDM a
hudební program kapely Marcus Antonius.
Členové Komise byli vyzváni s prosbou o nápad, jak obdarovat příchozí a diskutující občany.


Diskuze

– informoval o problematice spjaté s provozem hřiště na ZŠ 17. listopadu, bylo
přislíbeno obdržené informace prověřit a s případnými dalšími stížnostmi se
obracet přímo na kompetentní pracovníky MÚ.
D. Jančálková – vznesla dotaz ohledně tašek na tříděný odpad, které město rozdává do
domácností, zda by bylo možné sadu obdržet do každé školy či třídy?
D. Monsport

Komise pověřuje zástupce OŽP prověřit tuto potřebu.
D. Rysová
– na poradě vedení bylo otevřeno téma smart cities – hledají se členové do týmu
či pracovní skupiny, které zajímají nové technologie a chytré přístupy pro rozvoj města.
Členové komise poukázali na nezbytnost chápat smart technologie v širším slova smyslu,
nevztahovat inovativní přístup pouze na jednu věc, ale k čemu bude dále sloužit a jakou oblast
rozvíjet. Zazněla mimo jiné i nabídka pro pana místostarostu, přijít na komisi a přednést svou vizi.
L. Heráková

- pozvala na akce, které se budou konat v nejbližších dnech a týdnech:
31.8. se od 18 hodin koná poslední promenádní koncert Komorního orchestru
Kopřivnice v parku E. Beneše
9.9. se koná beseda pro veřejnost s generálem České armády Petrem Pavlem
v Ringhofferově vile od 18 hodin, na což navazují 10.9. besedy pro ZŠ
v kopřivnickém kině, první od 9 a druhá od 11 hodin
21.9. zve Katolická beseda, která pořádá koncert „Píseň pro Kristýnku“ k výročí
100 let od narození kopřivnického rodáka Zdeňka Petra, od 18 hodin vystoupí na
náměstí TGM místí sbory a soubory a od 19 hodin v sále Katolického domu vrcholí
koncert vystoupením kapely Ježkovy stopy a bratří Galiů.

R. Cahlíková - informace o termínu a o aktivitách, které chystají pro zaměstnance:
17.9. se bude konat Brose Den HSE a zdraví

Zkontroloval:

Zápis vypracovala:

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města

Barbora Sopuchová, DiS.
koordinátorka PZM a MA21
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