Plán Zdraví a kvality života Kopřivnice - úvodní informace

ORM25p03

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
příležitostí / problémů (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

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 příležitostí / (problémů města Kopřivnice) tzv. očima lidí. Těchto 10 P a
další veřejností vybrané návrhy na tomto jednání představují výstup, který postupuje do
celoměstské ankety.

zelený sloupec - formulují sami lidé - příležitosti pro zlepšení, nebo problémy města z
pohledu obyvatel - Výstup z Fóra ZM pořádaného každoročně
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 2010/2011 - vyhodnocení
Název podoblasti

Problém / příležitost (formulováno veřejností)

Rok
navržení

Co se dělá pro odstranění problému / naplnění příležitosti

Odpovědnost za
aktualizaci
údajů/realizaci

přechází /
nepřechází do
plánu 2011/12

zdůvodnění

OŽP

ne

získání dotace

OŽP

ne

trvalé opatření

OŽP

ne

získání dotace

OŽP

ne

trvalé opatření

OŽP

ne

získání dotace

A Úřad
Náměty z této oblasti viz následující tabulka NEOVĚŘENÉ NÁMĚTY Z FÓRA 2010 A JEJICH ŘEŠENÍ
B Zdravý životní styl, zdravotnictví
V této oblasti nebyly obyvateli města na Fóru 2010 navrženy žádné náměty
C Životní prostředí

C1

C2

Zeleň

Odpady

C.1.1 Regenerace zeleně na sídlišti Korej a
náměstí TGM

C.2.1 Častější svoz bioodpadu a tříděného
odpadu

2010

2010

C.1.1.1 Podání žádosti o dotaci z OPŽP na realizaci projektu
„Revitalizace zeleně na sídlišti Korej" 7/2011
C.1.1.2 Výběr firmy na realizaci projektu „Revitalizace zeleně na
sídlišti Korej“ financovaného z OP ŽP 2011/2012, viz výše
nezahájeno
C.1.1.3 Realizace projektu „Revitalizace zeleně na sídlišti Korej“
financovaného z OP ŽP 2012, viz výše nezahájeno
C.2.1.1 Při naplnění velkoobjem. vany na bioodpad již v pátek do
15:00, možnost volat firmu Slumeko - přistavení druhé vany
C.2.1.2 Podání žádosti o dotaci na pořízení kompostérů pro domácí
(domy se zahradami) a komunitní (bytová družstva, školy,
organizace města) kompostování, 2010
C.2.1.3 V případě získání dotace - nabídka kompostérů k odběru,
nezískání dotace - prodej se slevou 2012
C.2.1.4 Možnost odvozu bioodpadu na kompostárnu v Příboře,
odložení pro občany Kopřivnice a Příbora zdarma
C.2.1.5 Podána žádost o dotaci na pořízení kontejnerů na třídění
plastu 2010

OŽP
OŽP

OŽP

C.2.1.6 Rozšiřování kapacity rozmístění kontejnerů na tříděný
odpad Kopřivnice + místní části (především plast a sklo) 2011
C.2.1.7 Nabídka - systému sběru plastů prostřednictvím žlutých
pytlů rozdávaných na radnici - pro rodinné domy
C3
C4
C5

Ovzduší
Hluk
Domácí zvířata a zvěř

OŽP
OŽP

ne

trvalé opatření

ne

zrealizováno

ne

zrealizováno
nebo v realizaci

ne

trvalé opatření

OŽP
OŽP
OŽP

V této oblasti nebyly obyvateli města na Fóru
2010 navrženy žádné náměty

D Výchovně vzdělávací proces

D.1.1 Revitalizace budov základních a
mateřských škol

D1

Stav budov, vybavení, zahrad a
hřišť MŠ a ZŠ

D.1.2 Řešení závadnosti školních hřišť

D2
D3
D4

2009

2009

D.1.1.1 ZŠ Alšova - Realizace projektu energetických opatření,r.
2010
D.1.1.2 ZŠ Dr. Milady Horákové - 2009 podání žádosti o dotaci na
energetická opatření, opakování žádost 2010, 2011
D.1.1.3 ZŠ Dr. Milady Horákové - podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci elektroinstalace a odborných učeben - leden 2010,
žádost úspěšná, realizace 2011
D.1.1.4 ZŠ Mniší - žádost o dotaci na rekonstrukci leden 2010,
žádost úspěšná, realizace 2012
D.1.1.5 MŠ Krátká - zpracování projektové dokumentace k podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci v r. 2009, žádost úspěšná,
realizace 2012
D.1.1.6 MŠ Mniší - podání žádosti o dotaci na rozšíření kapacity MŠ
leden 2010, rozhodnutí o dotaci srpen 2010, realizace 2010,
profinancování 2011
D.1.2.1 ZŠ Alšova - získání dotace na regeneraci Sídliště JIH v r.
2009 (součást projektu - 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 - zpracování projektové
dokumentace na školní hřiště k podání žádosti o dotaci v r. 2009,
projektová dokumentace zpracována, žádost podána v lednu 2010,
realizace 2012
D.1.2.3 MŠ Jeřabinka (Zd. Buriana) - zpracování projektu k podání
žádosti o dotaci na zahradu MŠ v r. 2009, žádost podána v lednu
2010 - úspěšná, 2011 - výběr řízení na dodavatele
D.1.2.4 MŠ Lubina - zpracování projektu k podání žádosti o dotaci
na zahradu mateřské školy v r. 2009, žádost podána v lednu 2010 úspěšná, 2011 - výběr řízení na dodavatele

ORM
ORM
ORM
ORM
ORM

ORM

ORM

ORM

MŠ Kopřivnice

MŠ Kopřivnice

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

V této oblasti nebyly obyvateli města na Fóru
2010 navrženy žádné náměty

Celoživotní vzdělávání
E Sociální prostředí

E1

E2

E3

Kvalita života seniorů

E.1.1 Vybudování domova pro seniory

Kvalita života soc. slabších lidí a E.2.1 Sociální rehabilitace - dílna pro
osob ohrožených soc. vyloučením dlouhodobě nezaměstnané

Problematika nepřizpůsobivých
osob

V této oblasti nebyly obyvateli města na Fóru
2010 navrženy žádné náměty

2009

2010

E.1.1.1 Zahájení 1. etapy realizace - stravovny, říjen 2010,
předpokládané ukončení září 2011
E.1.1.2 Řešení financování 2. etapy, ubytovací část domova, v
souvislosti s připravovanou dotací, v r. 2012
E.2.1.1 Aktivizace klientů - zapojení se do tzv. veřejné služby (práce
pro obec, možnost vyšší dávky v hmotné nouzi - úklid města,
pomoc ve školách, v MŠ a dalších organizacích). Možnost
naváznosti na další sociální službu 2011/2012.
E.2.1.2 V rámci rozšíření Azylového domu (výstavba denního
centra) - možnost realizace dílny pro dlouhodobě nezaměstnané v
rámci soc. služby denního centra

OSV
OSV

OSV

OSV

E4

Kvalita života lidí s handicapem

E5

Prevence

E6

Rodina

E7
E8

Bezbariérovost
Alkohol a další závislosti

F1
F2
F3

Sport
Kultura
Cestovní ruch a turistika

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

2009

E.4.1.1 Mapování potřeb (vypracování prognózy) možností
zařazování žáků ZŠ Motýlek a uživatelů denního stacionáře
Kopretina do zařízení soc. služeb na území regionu okresu NJ,
2011/2012
E.4.1.2 Navržení alternativ pro řešení podporovaného a
chráněného bydlení 2011/2012

V této oblasti nebyly navrženy žádné náměty
E.6.1 Dovybavení mateřského centra Klokan,
vznik poradny (cvičení těhotných, laktační
poradna, cvičení kojenců)
V této oblasti nebyly obyvateli města na Fóru
2010 navrženy žádné náměty

ne

řešeno v rámci
„Plánování
rozvoje soc.
služeb v
Kopřivnici na
období 20132016“

ne

zrealizováno

OSV

OSV
OSV

2010

E.6.1.1 Nákup multifunkční stavebnice, gymnastického míče,
balanční sady ... pro rozvoj hrubé a jemné motoriky 2010

OŠK
OSV
OSV

F Volný čas

F.4.1 Provoz rekonstruovaných nebo nových
prostor pro volný čas

F.4.2. Modernizace vzdělávacího zařízení na
Kletné
F4

OŠK
OŠK
OŠK

V této oblasti nebyly obyvateli města na Fóru
2010 navrženy žádné náměty

2009

2010

Další zázemí pro volnočasové
aktivity

F.4.3. Řešení nevyhovujícího technického
stavu městských sportovišť

2010

F.4.1.1 Modernizace zimního stadionu - žádost o dotaci na
rekonstrukci chladícího zařízení a vytvoření umělého povrchu pro
využití plochy i mimo období vytváření ledu - neúspěšná, opakování
2012

ORM

ne

přesun do F.4.3

F.4.1.2 Podání žádosri na rekonstrukce zázemí sportovního areálu
v Lubině (šatny,…), v r. 2010, žádost neúspěšná

ORM

ne

přesun do F.4.3

ne

realizace

ne

přesun do F.4.3

F.4.1.3 Získaná dotace na revitalizaci okolí skautského cetra
Junák - svaz skautů
a skautek
VANAIVAN - projekt Areál Zdraví - konec projektu 11/2011 (ROP
Kopřivnice
NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013)
F.4.1.4 Realizace nového dětského hřiště ve Vlčovicích (dotace
ORM
ČEZ)
F.4.2.1 Námět navržen pro zařazení do Akčního plánu města
Kopřivnice pro období 2011/2012 při jeho aktualizaci, v případě
OŠK
schválení v radě města - zařazení do rozpočtu města na
nadcházející období
F.4.2.2 Výmněna oken a izolace zateplení v r. 2010, kontaktní
OMM
zateplovací systém fasády nárokován v rozpočtu 2011 neschváleno
F.4.2.3 Rekonstrukce střechy budovy 2010 - nezrealizováno,
OMM
nedostatek finančních prostředků
F.4.3.1 Rekonstrukce škvárového hřiště pod Červeným kamenem výměna povrchu (škvára za trávník) 2010 - hotovo, rozhodnutí o
OMM
dotaci na pořízení mobiliáře (lavičky a osvětlení) - konec srpna
2010 - dokončení 2011
OMM
F.4.3.2 Rekonstrukce osvětlení na sjezdovce 9/10 2010 - hotovo
F.4.3.3 Koupaliště - oprava rozvodů cirkulační vody v r. 2010 OMM
hotovo
F.4.3.4 Modernizace zimního stadionu - žádost o dotaci na
rekonstrukci chladícího zařízení a vytvoření umělého povrchu pro
ORM
využití plochy i mimo období vytváření ledu - neúspěšná,
přepracování opakování 2012
Realizace projektu regenerace sídlišti JIH (vznik florbalového hřiště,
ORM
rekonstrukce a otevření školeního hřiště veřejnosti) 2012
ORM
Realizace nového dětského hřiště ve Vlčovicích - dotace ČEZ
Modernizace školního hřiště při ZŠ Milady Horákové, následné
ORM
otevření veřejnosti
F.4.1.2 Podání žádosti na rekonstrukci zázemí sportovního areálu v
ORM
Lubině (šatny,…), v r. 2010, žádost neúspěšná

bude navrženo
zařazení akce
do akčního
plánu 2012/13
ne

viz výše

ne

viz výše

ne

zrealizováno

ne

zrealizováno

ne

zrealizováno

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

G1

2009

Komunikace pro motorová vozidla
+ křižovatky
G.1.2 Rekonstrukce ulice Štramberská /
Štefánikova

2009
2010

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 ul. Štramberská / Štefánikova
G.1.2.1 Zpracování projekt. Dokumentace na 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) 2010
G.1.2.2 Veřejné projednání - 25. 8. 2010
G.1.2.3 Podání žádosti o dotaci - říjen 2010, výsledek - květen 2011
G.1.2.4 Realizace dotovaného projektu na I. etapu rekonstrukce 2012
G.1.2.5 Rozhodnutí o dalších krocích

G2
G3
G4

Cyklistické trasy a stezky +
cyklodoprava
Parkování
Dopravní značení

ne

podnět předán
pracovnímu
týmu - doprava

ORM

ne

zrealizováno

ORM

ne

zrealizováno

ORM

ne

zrealizováno

ORM

ne

zrealizováno

ORM

ne

zrealizováno

OMM

ne

zrealizováno

OMM

ne

zrealizováno

OMM

ne

zrealizováno

OMM

ne

zrealizováno

OVV

ne

zrealizováno

ORM

ne

zpracováno

ORM

ne

zrealizováno

ORM
ORM
ORM
ORM
ORM

V této oblasti nebyly obyvateli města na Fóru
2010 navrženy žádné náměty

G5 Chodníky a přechody pro chodce
G6

ORM

ORM

Hromadná doprava

ORM

H Trh práce
H1 V této oblasti nebyly obyvateli města na Fóru 2010 navrženy žádné náměty
I Bydlení

I1

I2

I3

I4

Veřejná prostranství

I.1.1 Revitalizace sadu Edvarda Beneše
(prostranství a budovy) pro volnočasové
aktivity včetně dětského hřiště

I.1.2 Budování infrastruktury (inženýrských
Infrastruktura pro novou bytovou
sítí) pro vznik rodinných domů v místních
výstavbu
částech

Bytové domy

Ubytovny

I.1.3 Podpora bydlení pro mladé - zachování a
revitalizace stávajícího byt. fondu města

2010

2010

2010

I.1.1.1 Zpracování studie využití bývalého klubu v sadu Dr. Edvarda
Beneše 2010
I.1.1.2 Přijetí dotace na předprojektovou přípravu (Revitalizace
Brownfieldu) v r. 2010
I.1.1.3 Statické posouzení betonového skeletu garáží - pro možnost
vzniku dětského hřiště, statické posouzení dílen nad Šustalovou
vilou - pro možné budoucí využití 2011
I.1.1.4 Podání žádosti o dotaci - Nadace Proměny 2011
I.1.2.1 Lokalita Dolní Roličky - po dokončení kanalizace, možné
rozparcelování pro nabídnutí k odprodeji (možnost vzniku 34
rodinných domů, 5,5 ha)
I.1.3.1 Plošná výměna oken v byt. domech vlastněných městem
2009/2010
I.1.3.2 Realizace Projektu IPRM - regenerace sídliště JIH - výměna
oken - zrealizováno 2010
I.1.3. 4 Realizace Projektu IPRM - regenerace sídliště JIH - výměna
výtahů 2010/2011 - dokončení 2011
I.1.3.5 Realizace Projektu IPRM - regenerace sídliště JIH zateplení vnějších plášťů těchto budov a opravy balkónů - 2011

V této oblasti nebyly navrženy žádné náměty

ORM
ORM
ORM

OMM

NEOVĚŘENÉ NÁMĚTY Z FÓRA 2010 A JEJICH ŘEŠENÍ
A1

A2

Komunikace a informovanost

Fungování úřadu

A.1.1 Samostatný odkaz na veřejné zakázky
zadávané městem na webu města

2010

A.2.1 Vznik nové obřadní síně

2010

A.1.1.1 Nové webové stránky obsahují samostatný odkaz na
veřejné zakázky
A.2.1.1 Zpracování studie využití bývalého klubu v parku Dr.
Edvarda Beneše, součást studie je nová obřadní síň 2010
A.2.1.2 Podání žádosti o dotaci - Nadace Proměny 2011

A2

Fungování úřadu
A.2.2 Intenzivnější terénní práce zaměstnanců
MÚ

E2

Kvalita života soc. slabších lidí a E.2.1 Vznik sociálních tréninkových bytů osob ohrožených soc. vyloučením návaznost na azylový dům

G1

Komunikace pro motorová vozidla
domu č. 74 včetně chodníku (začlenit do
+ křižovatky
projektové přípravy chodníku v MČ)

2010

A.2.2.1 Terénní práce jsou vykonávány v rámci pracovních náplní
zaměstnanců města, důraz je kladen zejména na vzájemnou
informovanost a koordinaci činností mezi jednotlivými odbory
městského úřadu.

OPE

ne

trvalé opatření

2010

E.2.1.1 Dle vzniku potřeb odboru sociálních věcí a Střediska
sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. - podpora vícestupňového
bydlení 2010/2011/2012

OSV

ne

řešeno v rámci
KPSS

2010

G.1.3.1 Vyhotovení projektové dokumentace chodníku v Mniší 2011, zadání dokumentace bude projednáno v místní komisi

ORM

ne

rozhodnutí na
komisi MČ Mniší

G.1.3 Úprava vjezdu v místní části Mniší u

18.8.2011
Zpracovalo: Oddělení strategického plánování

