Komise Projektu Zdravé město a Místní Agenda 21
Zápis z jednání Komise PZM a MA21
Termín: 3.10.2016
Místo: zasedací místnost ORM, č. 812
Jednání byli přítomni: viz. prezenční listina
Program:
1. Uvítání, úvod
2. Projednání změny členů v Komisi ZM
3. Informace o vybraných akcích z plánu zlepšování na rok 2016
4. Příprava na veřejnou kontrolu MA21
5. Informace o dotacích města na aktivity v oblasti UR
6. Různé, úkoly
1) Uvítání, úvod
2) Projednání změny členů v Komisi ZM
Odvolání - Ing. Radky Michálkové, vedoucí OŠK, z důvodu ukončení pracovního poměru
k městu Kopřivnice
Jmenování - Ing. Lenky Herákové – manažerka volnočasových aktivit
Odvolání - Mgr. Nikoly Žingorové - zástupce firmy Brose CZ spol. s r.o.
Jmenování – Mgr. Daniela Přády – zástupce firmy Brose CZ spol. s r.o.
Komise PZM a MA21 doporučuje radě města schválit navrhované změny členů v Komisi.
Informace o personálním obsazení pracovní pozice – koordinátorka PZM a MA21 – probíhá
jednání s možnými uchazeči
3) Informace o vybraných akcích z plánu zlepšování na rok 2016
Proběhlo:
Období letních prázdnin - Někdo ven? – prázdninový program pro děti a mládež, Mladí městu
– brigády pro mládež. Pro rok 2017 je plánováno pokračování prázdninového programu pro děti
Někdo ven?, brigády pro mládež budou v příštím roce pozastaveny s ohledem na dostatečnou
nabídku brigádnických míst v místních firmách a klesajícímu zájmu studentů o městem
nabízené brigády.
16. - 22.9 2016 – Evropský týden mobility (22.9. Evropský týden bez aut). Proběhly všechny
plánované akce.
září – projednání Plánu zdraví a kvality života v zastupitelstvu města (dílčí materiály jsou
zveřejněny na webu města - viz hypertextové odkazy výstupy Fórum, Vyhodnocení PZ, Nový
PZ, Soc.průzkum)
září – ukončení sběru vršků pro Jarečka. Vyhodnocení proběhne 18.10.2016 v radě města.
V roce 2016 se nasbíralo nejméně vršků. Město přispěje z rozpočtu cca 5 tis. na zakoupení
vyššího počtu rehabilitačních procedur (v případě, že bude schváleno RM).
Členové Komise se zapojili do diskuse k pokračování sběru. Příjemce výtěžku sbírky je vybírán
ve spolupráci s DC Motýlek, pro další období navrhuje paní Jančálková dítě se sluchovou
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vadou, které však není z Kopřivnice, ale z Frenštátu pod Radhoštěm. V Kopřivnici nebyl
vytipován příjemce, jehož rodiče by souhlasili s podmínkami sbírky (zveřejnění jména,
fotografie, veřejné předání výtěžku, …) Odbor soc. věcí kontaktuje MÚ Frenštát za účelem
spolupráce při organizování sbírky popř. budoucího dofinancování nákupu kompenzační
pomůcky. O rozhodnutí rady města v pokračování sbírky a výběru nového příjemce budou
členové komise informováni.
Připravuje se:
říjen/listopad - T.O.O.P - projekt pro ZŠ, žáky 9. tříd na téma trestní odpovědnosti mladistvých,
kteří dosáhli věku 15 let. Nejbližší plánovaná akce v rámci projektu - soutěž 31.10. v KDK –
„Bludiště“ po kopřivnicku
říjen – aktualizace Zdravotního plánu. První jednání pracovní skupiny 17.10.2016. Proběhlo
vyhodnocení plnění stávajícího ZP, pod vedením dr. Janovské bude ZP aktualizován.
18. 10. 2016 - Veřejná obhajoba MA 21 (Kopřivnice) - 15:00
1. - 2. 12. 2016 - Konference NSZM - Obhajoba (Praha)
4) Příprava na veřejnou kontrolu MA 21
18. 10. 2016 - Veřejná obhajoba MA 21 (Kopřivnice) - 15:00 v Kulturním domě
Program

– prezentace uchazeče – max.1 h. (řešení slabých stránek UR dle Auditu UR,
inovace v místním postupu k UR)
-

přestávka 15 min.

-

otázky hodnotitelů a veřejnosti – cca 1 h.

Žádáme o účast všech členů komise!
V rámci prezentace postupu v realizaci MA21 je možnost prezentovat i projekty a akce
zapojených partnerů. V rámci diskuse přislíbila mgr. Gerygová prezentaci projektů ZŠ Floriana
Bajera. O spolupráci byl požádán i zástupce firmy Brose mgr. Přáda. Detaily budou projednány
individuálně v průběhu příštích dnů při přípravě prezentace.
5) Informace o dotacích města na aktivity v oblasti UR
Financování aktivit v oblasti UR z rozpočtu města. Celkový objem v rozpočtu 2016 – 30 tis. Kč.
Poskytování příspěvků na základě individuálních žádostí do dotaci. Formulář žádosti je
zveřejněn na stránkách města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice
V září byla zveřejněna výzva na dočerpání zbývajících financí (19.214,-). Aktuálně jsou přijaty
dvě žádosti:
Projekt festival Moment! – benefice pro lesní školku U Potůčku (realizace akce 1.10.2016;
náklady celkem 17,5 tis., požadavek 6 tis.)
Projekt Baf Haf – S pejsky bez obav - vybavení týmů na canisterapeutický program pro děti
přeškolního věku – (realizace akce 09/16 – 8/17, náklady celkem 19 tis. Kč, požadavek 16 tis.)
Proběhla diskuse o „způsobilých výdajích“ projektů. Obě žádosti budou prověřeny s ohledem na
dřívější zvyklosti účelového určení dotace. U obou žádosti bude předložen návrh na snížení
dotace oproti požadavku. Žádosti by měly být předloženy RM 18.10.2016
Do návrhu rozpočtu města pro rok 2017 je předkládán požadavek na stejný objem financí.
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6) Různé, úkoly
- Informace o výsledcích pravidelného Sociologického průzkum proběhl v letních měsících.
S výsledky bude seznámena RM 4.10., následně bude závěrečná zpráva zveřejněna na
internetu.
V rámci průzkumu sledován indikátor ECI 1 – Spokojenost obyvatel s místním
společenstvím. V letoším průzkumu respondenti v 19 % odpověděli, že jsou velmi spokojeni,
74,3 % je spíše spokojeno, spíše nespokojeno je 5,6 % a velmi nespokojeno je 1,1 % obyvatel.
Spokojenost obyvatel se tedy oproti roku 2014 zvýšila z 83,9 % na 93,3 %.
Mezi další dlouhodobě sledované ukazatele patří ochota obyvatel přijít na veřejné setkání
(projednání) zabývající se rozvojem města. Tento ukazatel klesl z 38,6 % v roce 2014 na 34,2
% v roce 2016. Zatím nejvyšší ochota diskutovat o rozvojových tématech byla zaznamenána
v roce 2008 – 41,1 %. Kompletní závěrečná zpráva z průzkumu je zveřejněna na webu města
http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2016.pdf
- Informace o Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost 2016. Přihláška a dotazník
k přihlášce je zveřejněn na http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/cena-hejtmana-kraje-zaspolecenskou-odpovednost-pro-rok-2015-43717/ Přihláška do 31.1.2017. Město jako
trojnásobný vítěz ve své kategorii nabízí možnost konzultací při přípravě dotazníku.
- Vyhlášení Programu na podporu projektů NNO pro rok 2017 (Podprogram A). Minimální
výše podpory je 30.000,- Kč, maximální výše podpory je 200.000,- Kč na jeden projekt, jedna
organizace může podat maximálně 3 projekty. Bližší podmínky programu jsou na webu MŽP
http://www.mzp.cz/cz/vyhlaseni_programu_nno_2017 Uzávěrka příjmu žádostí je 25. října
2016 ve 12:00 hodin.
- Další připravované dotační programy na podporu MA21, ekologické aktivity apod. – MŽP,
MSK – v závěru roku 2016 – možnost zpracování společného projektu pro koordinaci
společných aktivit. Možnosti budou prodiskutovány po zveřejnění dotačních podmínek.
- Informace o tvorbě strategického dokumentu Adaptační strategie (Adaptace města na změnu
klimatu) - zapojení expertů, občanů města. Výsledkem bude dokument, který navrhne i soubor
adaptačních opatření.
- Předpokládaný termín další schůzky Komise PZM a MA21 – prosinec 2016

Připomenutí na závěr – Přijďte 18.10.2016 v 15.00 hodin do Kulturního domu Kopřivnice
na veřejnou obhajobu plnění kritérií MA 21.

Zápis vypracovala: Ing. Lenka Šimečková

PS: Staňte se našimi přáteli na Facebooku ☺ https://www.facebook.com/zdravemesto/ a dejte
nám

☺
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