Plán Zdraví a kvality života Kopřivnice - úvodní informace

ORM20_p03

Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice je jeden z podkladových materiálů pro tvorbu akčního plánu a rozpočtu města na nadcházející období. Plán je sestavován veřejností
prostřednictvím formulace problémů / příležitostí (zelený sloupec). K těmto definovaným problémům následně město (dle možností) přijímá konkrétní opatření a možná řešení (bílý sloupec).
Plán nepopisuje veškeré aktivity města daného období, ty jsou obsaženy např. v dvouletém Akčním plánu města Kopřivnice. Plán se snaží reagovat na konkrétní potřeby obyvatel
definovaných na jednáních jako je Fórum Zdravého města Kopřivnice.
Legenda
žlutě - názvy oblastí plánu (A - Úřad, B - Zdravý životní styl, zdravotnictví, C …)
modrý sloupec - názvy podoblastí (Komunikace, Fungování úřadu , …). Nastaveno komisí Rady
města Kopřivnice - komisí Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
zelený sloupec - formulují sami lidé - příležitosti pro zlepšení, nebo problémy města z pohledu
obyvatel - Výstup z Fóra ZM pořádaného každoročně

Protože potřeb obyvatel je nepřeberné množství a prostředky na jejich řešení jsou
omezené, probíhá aktualizace plánu zdraví každý rok na akci "S Vámi o Všem?
OVŠEM!" formou hledání tzv. 10 P (problémů / příležitostí města Kopřivnice) tzv.
očima lidí. Těchto 10 P a další veřejností vybrané návrhy na tomto jednání
představují výstup, který postupuje do celoměstské ankety.

bílý sloupec - aktivity města, organizací …co se aktuálně dělá pro odstranění problému / naplnění
příležitosti, které jsou uvedeny v zeleném sloupci

Anketou ověřených 10 P je poté předmětem jednání rady a zastupitelstva města.
Relevantní návrhy jsou následně zapracovány do Akčního plánu a rozpočtu města
na nadcházející období.

Aktualizace Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice probíhá ve spolupráci se zodpovědnými subjekty.
- vypuštění úspěšně zrealizovaných akcí / přehodnocených akcí
- vypuštění akcí zařazených do dalších koncepcí (akční plán, rozpočet města / rozpočtový výhled města …)
- doplnění nových 10P z aktuálně proběhlého Fóra + další ověřené problémy / příležitosti
Výše zmíněným postupem dojde k vytvoření plánu pro následující období (platný do dalšího Fóra Zdravého města Kopřivnice).

Plán Zdraví a kvality života Kopřivnice 2009/2010
Název podoblasti

Problém / příležitost (formulováno veřejností)

Co se dělá pro odstranění problému / naplnění příležitosti

Odpovědnost za
aktualizaci
údajů/realizaci

A Úřad
A1 Komunikace a informovanost

A.1.1 Změna struktury vysílání KTK (seřazení dle
důležitosti - 1. zprávy z radnice, 2. projekty a investice,
3. akce ve městě)

A 1.1.1 Rozšíření vysílání kabelové televize Kopřivnice o besedy s
představiteli města zaměřené na aktuální problémy ve městě - realizováno
od r. 2009
A 1.1.2 Zprovoznění nového studia pro možnost vysílání besed s
představiteli města zaměřených na aktuální problémy ve městě realizováno v r. 2009, zprovoznění 2010

A.1.2 Koordinace informačního systému veřejného
A.1.2.1 Spolupráce probíhá dle naformulovaného znění problému
pořádku (MP by měla koordinovat dispečery PČR, MP a
veřejností na Fóru Zdravého města v r. 2009
Slumeka)

OVV

OVV

OVV

A.1.3 Řešení výskytu dealerů mobilních operátorů v
centu města - oslovující náhodné kolemjdoucí

A.1.3.1 Řešení závisí na zákonných možnostech města, které v
současnosti nemá nástroje jakékoliv regulace (jsou li dealeři zdvořilí,
nejsou li agresivní nemá město zákonné prostředky pro jejich omezení)

ORM

A.3.1 Grantový systém (program) PZM a MA21 – na
podporu kampaní a osvětových akcí s cílem většího
zapojení organizací

A.3.1.1 Zjištění poptávky po programu mezi potencionálními žadateli na
akci Kampaně a osvětové akce roku 2010 v r. 2010

ORM

A.3.1.2 Zahájení pilotního projektu (Kampaň Den Země) v případě
úspěšnosti žádosti o dotaci v r. 2011

ORM

A2 Fungování úřadu
A3 Spolupráce s různými organizacemi

A4 Spolupráce s partnerskými městy

OŠK

B Zdravý životní styl, zdravotnictví

B1

Zdravý životní styl + rovnováha
fyzického stavu s psychickým (osvěta)

Prevence civilizačních chorob a
úrazovosti
B3 Zdravotnictví
B2

C Životní prostředí
C1 Zeleň

C.1.1 Zlepšení kvality zeleně ve městě (př. výsadba
stromů vhodných pro alergiky)

C.1.1.1 Postupná náhrada topolů na ul. Husova v r. 2009/2010
C.1.1.2 Průběžná realizace nové výsadby prvků zeleně (stromy, keře) Sad Dr. Edvarda Beneše v r. 2009/2010
C.1.1.3 Zpracování žádosti na OP ŽP o dotaci na projekt „Revitalizace
zeleně na sídlišti Korej“ v. r 2009, 2010
C.1.1.4 Veřejné projednání - Regenerace zeleně na sídlišti Korej,
16.9.2009 - k přípravě výše uvedené žádosti o dotaci

C2 Odpady

C.2.1 Účinnější deratizace

OŽP
OŽP
OŽP
OŽP

C.1.1.5 Průběžná nová výsadba prvků zeleně (stromy, keře): parkoviště u
areálu "Kasárna", parkoviště Albert, Na luhách, aj. v r. 2009

OŽP

C.2.1.1 Realizace deratizace města 2 x ročně (na majetku města) se
zapojením všech významných subjektů ve městě

OMM

C3 Ovzduší
C4 Hluk
C5 Domácí zvířata a zvěř

OŽP
OŽP
OŽP

D Výchovně vzdělávací proces
Stav budov, vybavení, zahrad a hřišť
D1
MŠ a ZŠ

D.1.1 Revitalizace budov základních a mateřských škol

D.1.1.1 ZŠ Alšova - realizace projektu rekonstrukce vnitřních prostor v r.
2009
D.1.1.2 ZŠ Alšova - 2009 podání žádosti o dotaci na energetická opatření,
2010 schválení dotace
D.1.1.3 ZŠ Alšova - Realizace projektu energetických opatření, r. 2010
D.1.1.4 ZŠ Dr. Milady Horákové - 2009 podání žádosti o dotaci na
energetická opatření, dotace neschválena - žádost opakována 2010
D.1.1.4 ZŠ Dr. Milady Horákové - podání žádosti o dotaci na projekt
"Bezbariérové město Kopřivnice" v r. 2010 (škola je jednou z budov na
trase projektu). Přehodnocení priorit - žádost odložena
D.1.1.5 ZŠ Dr. Milady Horákové - zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci školy v r. 2009
D.1.1.6 ZŠ Dr. Milady Horákové - podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
elektroinstalace a odborných učeben - leden 2010, předpokl. výsledek
úspěšnost / neúspěšnost projektu 8/2010
D.1.1.7 ZŠ Dr. Milady Horákové - oprava sociálních zařízení + sprch (stará
budova v r. 2009, nová 2010)
D.1.1.8 ZŠ Dr. Milady Horákové - Vznik polytechnické učebny v rámci
projektu CPR, s. r. o. v rámci projektu Techno 2012
D.1.1.9 ZŠ E. Zátopka - oprava spojovacích chodeb školy v r. 2009
D.1.1.10 ZŠ 17. listopadu - 2009 podání žádost o dotaci na energetická
opatření, 2010 schválení dotace, realizace 2010
D.1.1.11 ZŠ Lubina - rozsáhlá rekonstrukce v r. 2009
D11.12 ZŠ Mniší - zpracování projektové dokumentace k přípravě žádosti
o dotaci na rekonstrukci v r. 2009, výsledek úspěšnost/neúspěšnost
projektu 8/2010

ORM
ORM
ORM
ORM

ORM

ORM

ORM

OMM
CPR, s.r.o.
OMM
ORM
ORM
ORM

D.1.2 Řešení závadnosti školních hřišť

D2
D3

D.1.1.13 ZŠ Mniší - žádost o dotaci na rekonstrukci leden 2010, výsledek
úspěšnost/neúspěšnost projektu 8/2010
D.1.1.14 MŠ Krátká - zpracování projektové dokumentace k podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci v r. 2009, výsledek
úspěšnost/neúspěšnost projektu 8/2010
D.1.1.15 MŠ Pionýrská - opravy v kuchyni a sanace základů budovy v r.
2009
D.1.1.16 MŠ Mniší - zpracování projektové dokumentace na rozšíření
kapacity MŠ v r. 2009
D.1.1.17 MŠ Mniší - podání žádosti o dotaci na rozšíření kapacity MŠ
leden 2010, rozhodnutí o dotaci srpen 2010, realizace 2010
D.1.2.1 ZŠ Alšova - získání dotace na regeneraci Sídliště JIH v r. 2009
(součástí projektu je modernizace hřiště ZŠ), do konce roku 2010 zpracování projektové dokumentace na realizaci stavby r. 2011, realizace
2012
D.1.2.2 ZŠ Dr. Milady Horákové - realizace dětského hřiště v r. 2008
D.1.2.3 ZŠ Dr. Milady Horákové - zpracování projektové dokumentace na
školní hřiště k podání žádosti o dotaci v r. 2009, projektová dokumentace
zpracována, žádost podána v lednu 2010 - rozhodnutí dotaci bude do
konce srpna 2010
D.1.2.4 ZŠ 17. listopadu - oprava školního hřiště v r. 2009
D.1.2.5 ZŠ Lubina - postupné úpravy ploch okolí školy v r. 2009, dotace z
OKD - vznik pergoly, posezení, průlezek …
D.1.2.6 MŠ Francouzská - zpracování studie, potřebné k podání žádosti o
dotaci na tři zahrady MŠ v r. 2009, žádost podána v lednu 2010 pouze na
dvě zahrady - z důvodu finančního omezení poskytovatele zahrada MŠ
Francouzská z projektu vypuštěna
D.1.2.7 MŠ Česká - realizace projektu Svět je velká zahrada v r. 2009
D.1.2.8 MŠ Jeřabinka (Zd. Buriana) - nová výsadba zeleně v r. 2009
D.1.2.9 MŠ Jeřabinka (Zd. Buriana) - zpracování projektu k podání žádosti
o dotaci na zahradu MŠ v r. 2009, žádost podána v lednu 2010 rozhodnutí dotaci bude do konce srpna 2010
D.1.2.10 MŠ Ig.Šustaly - realizace školní zahrady jako součást projektu
"Dětské dopravní hřiště" a zahrada MŠ v r. 2009
D.1.2.11 MŠ Záhumenní - realizace projektu Svět je velká zahrada v r.
2009
D.1.2.12 MŠ Lubina - zpracování projektu k podání žádosti o dotaci na
zahradu mateřské školy v r. 2009, žádost podána v lednu 2010 rozhodnutí dotaci bude do konce srpna 2010

ORM

ORM

OMM
ORM
ORM

ORM

ORM

ORM

ORM
ZŠ Lubina

MŠ Kopřivnice

MŠ Kopřivnice
OŽP
MŠ Kopřivnice

MŠ Kopřivnice
MŠ Kopřivnice

MŠ Kopřivnice

Kvalita personálního zabezpečení
vzdělávání
Společenskovědní výchova (ekologická,
dopravní, 1. pomoc, EU ...)

D4 Celoživotní vzdělávání

D.4.1. Zajištění celoživotního vzdělávání - zajištění
vzdělávání dospělých

E Sociální prostředí

D.4.1.1 Akademie 3. věku (zájmové semestrální studium, určené pro
posluchače starší 50 let)
D.4.1.2 Kurzy pro začínající podnikatele a podnikatele, kurzy na PC
D.4.1.3 Vzdělávací kurzy pro dospělé (patchwork, PC, cestopisné
přednášky … )
D.4.1.4 Tématické dny - zvyšování kompetencí
D.4.1.5 Realizace projektu NÁVRAT+ (personální pohovory, pracovněprofesní diagnostika, rekvalifikace, strukturovaná pracovní praxe,
podporované zaměstnání …)

Městská knihovna
CPR, s.r.o.
Městská knihovna
Městská knihovna
RPIC VIP, s. r. o

E1 Kvalita života seniorů

E2

Kvalita života soc. slabších lidí a osob
ohrožených soc. vyloučením

E3 Problematika nepřizpůsobivých osob

E.1.1 Vybudování domova pro seniory

E.1.1.1 Hledání dotačních prostředků na zřízení domova pro seniory
E.1.1.2 Zahájení 1. etapy realizace - stravovny, říjen 2010

OSV
OSV

E.1.1.3 Zahájení realizace 2. etapy, ubytovací část domova v r. 2012

OSV

E.1.2 Řešení výskytu podomních prodejců nabízejících
E.1.2.1 Osvěta mezi cílovou skupinou podomních prodavačů (např.
především starším občanům "jedinečné" produkty
senioři), přednášky a semináře
pochybných firem za nepřiměřené peníze
E.2.1.1 Schválení věcného záměru využití objektu č.p. 622 na ulici
E.2.1 Vybudování ubytovny pro osoby ohrožené
Komenského, jako ubytovnu města Kopřivnice v RM, zpovozňování od
sociálním vyloučením
června 2010, 4. patrový objekt - 34 bytových jednotek, z toho 2 patra jako
ubytovna pro tuto cílovou skupinu, společné kuchyňky
E.3.1.1 Hledání řešení s občany Kopřivnice, vysvětlování problematiky +
osvěta veřejnosti v rámci veřejných setkání (Komunitní plánování soc.
E.3.1 Řešení problematiky bezdomovců a závislých lidí
služeb, veřejná projednání, Fórum Zdravého města, akce Město je naše
společné hřiště, beseda v KTK a.j.) r. 2010
E.3.1.2 Zřízení terénního programu pro lidi bez přístřeší v Kopřivnici 2009
E.3.1.3 Zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší
RACEK (dle rozhodnutí RM 8. 9. 09), od 4. ledna 2010 v provozu v budově
ZŠ Náměstí, dotace města a IP MSK
E.3.1.4 Vybrání vhodné alternativy řešení ubytovacích kapacit pro osoby
bez přístřeší prostřednictvím zapojení těchto osob do systému
stupňovitého bydlení (a. noclehárna, b. azylový dům, c. dle možnosti
zařazení do městské ubytovny, d. dle potřebnosti vznik tréninkových bytů),
2010/2011
E.3.1.5 Azylový dům - zpracovaná stavební studie, zpracovaná projektové
dokumentace na rozšíření - 2009/2010, podání žádosti o dotaci 10/2010

E4 Kvalita života lidí s handicapem

E.4.1 Zajištění komplexních služeb pro občany s
handicapem po ukončení školní docházky (chráněné
bydlení, dílny,… )

E.4.1.1 Mapování potřeb (vypracování prognózy) možností zařazování
žáků ZŠ Motýlek a dalších speciál. škol v okrese do zařízení soc. služeb
na území regionu okresu NJ, 2010/2011/2012
E.4.1.2 Navržení alternativ pro řešení podporovaného a chráněného
bydlení 2010/2011/2012

E5 Prevence
E6 Rodina
E7 Bezbariérovost
E8 Alkohol a další závislosti

PČR

OSV

OSV

OSV

OSV

OSV

OSV

OSV

OSV
OSV
OSV
OSV

E.8.1 Omezení výherních automatů a terminálů

E.8.1.1 Řešení závisí na zákonných možnostech města, které v
současnosti nemá účinné nástroje kompletní regulace (omezí li město
výherní automaty, provozovatelé mají možnost přejít na provoz výherních
terminálů, jejichž omezení ze strany města není možné)

OSV

F Volný čas
F1 Sport

F.1.1 Nevyhovující běžecká dráha pro hasiče (Mniší)
F12 Nedořešení závěrů z veřejného projednání
Sportovního areálu ve Vlčovicích

F2 Kultura
F3 Cestovní ruch a turistika

F.1.1.1 Vyrovnání běžecké dráhy pro hasiče (Mniší) - podání žádosti v r.
2010, vyřazeno poskytovatelem grantu z důvodu nedostatku financí
F.1.2.1 Podána žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště v areálu
Vlčovice (ČEZ) v r. 2010, žádost byla neúspěšná
F.1.2.2 Vybudování dětského hřiště (v areálu stávajícího sportovního
areálu Vlčovice) v r. 2010, nezrealizováno z důvodu neúspěšné žádosti o
dotaci

OŠK
ORM

ORM
OŠK
OŠK

F4 Další zázemí pro volnočasové aktivity

F.4.1 Provoz rekonstruovaných nebo nových prostor
pro volný čas

F.4.1.1 Volnočasový klub pro děti a mládež s vlastním programem - řešení
možných variant umístění v r. 2009/2010, úprava prostor 2011/2012.
Vyhovuhící prostory nalezeny - přehodnoceno - do prostor umístěna soc.
služba
F.4.1.2 Revitalizace budovy domu dětí a mládeže - hledání dotačních
programů 2009/2010, provedení dílčích oprav - střecha v r. 2010
F.4.1.3 Zpracování studií na Projekt Rekreačně sportovního areálu pod
Červeným kamenem v r. 2009 záměr řešení velkou investicí formou PPP
projektu pozastaven (zpracována žádost o dotaci - podání v září 2010),
rozhodnuto o dílčí modernaizaci sportovišť

OMM

F.4.1.4 Zpracování studie modernizace zimního stadionu jako součást
projektu Rekreačně sportovního areálu pod Červeným kamenem 2009

ORM

OŠK

ORM

F.4.1.5 Modernizace zimního stadionu (součást projektu Rekreačně
sportovního areálu pod Červeným kamenem) - podání žádosti o dotaci na
ORM
rekonstrukci chladícího zařízení a vytvoření umělého povrchu pro využití
plochy i mimo období vytváření ledu, září 2010
F.4.1.6 Podání žádosri na rekonstrukce zázemí sportovního areálu v
ORM
Lubině (šatny,…), v r. 2010
F.4.1.7 Klub seniorů - přestěhován do rekonstruovaných prostor na ul.
OSV
Sokolovská v prosinci 2009
F.4.1.8 Realizace projektu "Centrum VANAIVAN", spoluúčast města v. r
Junák - svaz skautů a
skautek Kopřivnice
2009
F.4.1.9 Podání žádosti o dotaci na revitalizaci okolí skautského cetra
Junák - svaz skautů a
VANAIVAN - projekt Areál Zdraví, rozhodnutí dotaci bude do konce srpna
skautek Kopřivnice
2010
F.4.1.10 Táborová základna Kletná - výmněna oken a izolace zateplení v r.
OMM
2010 - okna hotovo, kontaktní zateplovací systém fasády bude nárokován
do rozpočtu 2011
F.4.1.11 Táborová základna Kletná - rekonstrukce střechy budovy 2010

OMM

G Doprava
Komunikace pro motorová vozidla +
G1
křižovatky

G.1.1 Řešení ul. Kpt. Jaroše (včetně navazujících
křižovatek)

G.1.2 Rekonstrukce ulice Štramberská / Štefánikova

Cyklistické trasy a stezky +
G2
cyklodoprava
G3 Parkování
G4 Dopravní značení

G.1.1.1 Dokončení Komplexní dopravní studie města v r. 2009 (dokument
schválen v zastupitelstvu města)
G.1.1.2 Zpracování projekt. dokumentace pro územní řízení na úpravu
křižovatky ul. Kpt. Jaroše a ul. Záhumenní 2009/2010/2011. Z finančních
důvodů přesunuto na další období let 2011 a dále. Prioritně řešena
problematika ul. Štramberská / Štefánikova
G.1.2.1 Dokončení Komplexní dopravní studie města v r. 2009 (dokument
schválen v zastupitelstvu města)
G.1.2.2 Zpracování projektové dokumentace realizaci stavby na 1. etapu
(úsek ulice Štefánikova od ul. Kpt. Jaroše po ul. Husova včetně změny
průsečné křižovatky ul. Husova, Štefánikova a Štramberská na křižovatku
okružní) zpracovává se (2010)
G.1.2.3 Veřejné projednání - 25. 8. 2010
G.1.2.4 Podání žádosti o dotaci - říjen. 2010

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM
ORM
ORM
ORM
ORM

G5 Chodníky a přechody pro chodce

G.4.1 Budování chodníků v místních částech včetně
přechodů

G.4.1.1 Vlčovice - realizace chodníku kolem I/58 - pokračování v r. 2010,
ukončení etapy (úsek od firmy Fonsil po KDK, včetně úseku před KDK)
G.4.1.2 Mniší - zpracovávní studie v r. 2009, 2010 dokumentace pro
územní zorhodnutí + příprava zadávacích podmínek
G.4.1.3 Lubina - zpracování projektové dokumentace na chodník a veřejné
osvětlení kolem I/58 v rámci realizace kruhového objezdu v Lubině v r.
2009, v r. 2010 realizace - financováno z ŘSD

G6 Hromadná doprava

ORM

ORM

ORM
ORM

H Trh práce
H1 Zaměstnanost
H2 Podpora podnikání

I Bydlení
I1 Veřejná prostranství

I.1.1 Řešení problematických míst Kopřivnice (drobné
vandalství, hlučnost po 22:00, nejen mládeže, př. za
Kavárnou a další)

I.1.1.1 Jednání o vzniku Klubu pro děti a mládež (případně hřišť a parků,
kde se mohou mladí lidé scházet) v r. 2010. Vyhovuhící prostory nalezeny přehodnoceno - do prostor umístěna soc. služba
I.1.1.2 Intenzivnější kontroly městské policie s případnou spoluprací PČR

I.1.2 Problematické ukotvování konstrukcí mobilního
zastřešení v centru města při pořádání kulturních akcí

I.1.2.1 V rámci rekonstrukce centra města zvážit možnost zabudování
systému (např. patek) pro konstrukce mobilního zastřešení - předání
podnětu architektovi města v r. 2010

Infrastruktura pro novou bytovou
výstavbu
I3 Bytové domy
I2

I4 Ubytovny

OŠK

MP

ORM

ORM
OMM

viz. E.2.1.1 Schválení věcného záměru využití objektu č.p. 622 na ulici
Komenského, jako ubytovnu města Kopřivnice v RM, zpovozňování od
června 2010, 4. patrový objekt - 34 bytových jednotek, z toho 2 patra jako
ubytovna a 1 patro jako turistická ubytovna, společné kuchyňky

OSV

13.8.2010
Zpracovalo: Oddělení strategického plánování

as

