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Úvodní informace
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 (sloupec Problém / příležitost). K těmto definovaným
problémům následně město (dle možností) přijímá konkrétní opatření a možná řešení (sloupec co se dělá). 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.
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.
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: 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).

Struktura plánu: Kódy oblastí a podoblastí, viz další strana
Názvy oblastí nastaveny dle metodiky. Názvy podoblastí nastaveny komisí Rady města Kopřivnice - komisí Projektu Zdravé město a MA21.
Sloupec Problém / příležitost: formulují sami lidé, příležitosti pro zlepšení, či problémy města z pohledu obyvatel. Výstupy každoročního Fóra.
Červeně – zvýrazněny náměty obyvatel z loňského fóra, konaného 23. 5. 2012.
Sloupec Co se dělá: informace co se dělá pro odstranění problému / naplnění příležitosti.
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Struktura plánu: Kódy oblastí a podoblastí
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Vyhodnocení
k 13.5.2013

Co se dělá
nebo plánuje pro vyřešení
problému / naplnění příležitosti

Indikátor
(kdy bude splněno,
vypuštěno)

Rok navržení

Kód

Problém / příležitost
(formulováno veřejností)

Odpovědnost
za aktualizaci údajů
/ realizaci

Město Kopřivnice
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A

Námět z této oblasti viz následující tabulka NEOVĚŘENÉ NÁMĚTY Z FÓRA 2012

B

Z oblasti nepostoupil v r. 2012 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety

C1

Vysazování pásů
ochranné zeleně proti
prašnosti

2011

C1

C1

Regenerace zeleně na
sídlišti Korej
C1

Komplexní regenerace zeleně
na sídlišti JIH (součást - zeleň
2011
v bývalé zahradě MŠ na ul.
Máchově)
Jednání s vlastníky pozemků
na území města

Výběr firmy na realizaci
projektu „Revitalizace zeleně
2010
na sídlišti Korej“
financovaného z OP ŽP
Realizace projektu
2010 „Revitalizace zeleně na sídlišti
Korej“, viz výše

ORM

realizace

v realizaci

Realizace IPRM - Veřejná
prostranství, projekt II.
probíhá, ukončení 6/2013

OŽP

výsadba

v realizaci

Plán výsadby: ul. k očnímu,
Velová – Lubina. Jednání
proběhla, vlastníci s
výsadbou nesouhlasí, bude
projednáno v radě města

OŽP

realizace

splněno

Výběrové řízení ukončeno,
vybrána firma Grispa, s. r. o.

OŽP

realizace
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Komentář

v realizaci

Kácení stromů ukončeno
v 2012, 2013 proběhne
výsadba
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C1

Z důvodů nevyjasněného
zadání, probíhajících
2010 stavebních prací a z finančních
důvodů přesunuto na další
období let 2012 a dále.

Regenerace zeleně na
náměstí TGM

OŽP

regenerace
/ vyjasnění
záměru

zastaveno

Bude uplatňováno v
následujících letech - po
dokončení stavebních prací
souvisejících s rekonstrukcí
ulice Štefánikovy a
Štraberské.

splněno

Na základně smluv o
výpůjčce. Z projektu
Realizace MA21 aneb Živá
Kopřivnice. Veřejnosti
předáno 102 ks.

v realizaci

Podaná žádost o dotaci
z OPŽP na pořízení 420 ks,
výsledek bude znám
10/2013.

v realizaci

Schválené finance
v rozpočtu města 2013 na
výměnu oken a vchodových
dveří za energeticky
úsporná opatření. Budova je
dále zahrnuta do projektu
Realizace Energetických
úspor metodou EPC zateplení budovy a výměna
kotlů. Probíhá soutěž na
realizační firmu. Výměna
kotle 2013. Předpoklad
realizace pláště 2014.

C2 Z oblasti nepostoupil v r. 2012 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety

Realizace pilotního projektu nabídka kompostérů pro
vypůjčení
C3
OŽP
2012 domácí a komunitní
obyvatelům
Pořízení kompostérů a
kompostování pořízených z
dalších nádob na
dotace 2012
bioodpad (i pro bytové
Pojednání návrhu: rozšířit
domy)
systém nad rámec pilotního
schválení
C3
OŽP
2012
rozpočtu
projektu do rozpočtu města
2013
C4 Z oblasti nepostoupil v r. 2012 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety
C5 Z oblasti nepostoupil v r. 2012 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety

D1

Rekonstrukce ZŠ Emila
Zátopka (zateplení,
střecha, okna)

2011

Hledání vhodného dotačního
programu

ORM

schválení
dotace
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ZŠ Dr. Milady Horákové Revitalizace budov
podání žádosti o dotaci na
D1 základních a mateřských 2009
energetická opatření,
škol
opakování 2010,2011

2009

D1

ORM

zahájení
realizace

v realizaci

ZŠ Alšova - modernizace
hřiště ZŠ, 2012 (dotace)

ORM

realizace

splněno

ZŠ Emila Zátopka rekonstrukce hřiště

ORM

realizace

nesplněno

Řešení závadnosti
školních hřišť
D1

V březnu 2012 a v březnu
2013 podána opakovaná
žádost o dotaci na realizaci
energetických opatření ZŠ
Dr. Horákové. Výsledek
bude znám 6/2013.
V případě schválení
realizace 2013.
Součást projektu IPRM Veřejná prostranství, projekt
II., dokončen bude 6/2013.
Projekt je realizován za
přispění z Integrovaného
operačního programu
Podání žádosti o dotaci na
realizaci. Dotace
neschválena, akce
přesunuta do zásobníku
projektů. V rozpočtu 2013 –
finance na opravu oplocení.

D2 Z oblasti nepostoupil v r. 2012 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety
D3

Námět z této oblasti viz následující tabulka NEOVĚŘENÉ NÁMĚTY Z FÓRA 2012
D4

E1

2009
Dostavba domova pro 2010
seniory
2011
2012

Řešení financování 2. etapy,
ubytovací část domova, v
souvislosti s připravovanou
dotací

OSV

přijetí
rozhodnutí

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
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v realizaci

V předchozích letech
neúspěšné žádosti o
dotace. O definitivní verzi
řešení stavby bude jednat
Zastupitelstvo města
Kopřivnice 6/2013.
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E2

E3

E3

V rámci rozšíření Azylového
domu (výstavba denního
centra 2012) - možnost
2010
realizace dílny pro dlouhodobě
nezaměstnané v rámci soc.
služby denního centra

OSV

rozhodnutí/
realizace

splněno

Tréninkové zaměstnání
Navržení konkrétní podoby a
pro nepřizpůsobivé
2012 projednání návrhu v pracovní
občany
skupině komunitního plánování

OSV

rozhodnutí
v zápise z
KPSS

splněno

OSV

rozhodnutí
MSK

Sociální rehabilitace dílna pro dlouhodobě
nezaměstnané

Hledání finančního zajištění
služby sociální rehabilitace ve
2012
spolupráci
s Moravskoslezským krajem

v realizaci

Stavební část akce
dokončena v r. 2012 projekt podpořen z ROP
Moravskoslezsko. V rámci
objektu probíhají pracovní
terapie.
Po diskusi o možnostech
spolupráce města a OS
„Máš čas?“ nebo nalezení
náhradního řešení zařazeno
do druhého střednědobého
plánu rozvoje sociálních
služeb v Kopřivnici.
V případě vyhlášení
vhodného dotačního
programu EU, státu či kraje
bude podána žádost.

E4 Z oblasti nepostoupil v r. 2012 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety
E5

E5

E5

Kontrola funkčnosti
kamerového systému
Zařazení lokality mezi stěžejní
Zlepšení bezpečnosti a
úkoly kontrolní činnosti
2012
veřejného pořádku na
městské policie (plán
sídlišti Sever „u
kontrolních bodů)
malého Tesca“
Platnost vyhlášky města o
2012
veřejném pořádku
2012

MP

funkční
systém

splněno

Kontrola provedena,
rozšíření neplánováno

MP

schválený
plán

splněno

Průběžně plněno

MP

platnost
vyhlášky

splněno

V uvedené lokalitě zákaz
konzumace alkoholu na
veřejnosti. Novelizace
proběhla 2012.
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E6
E7

E8

Z oblasti nepostoupil v r. 2012 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety

Zlepšení protidrogové
prevence ve školách –
dlouhodobé programy

Modernizace zimního
stadionu, opakování žádosti o
dotaci 2/2012

F1

F1

F1

Připraveny 3 výukové bloky po
2012 2 vyučovacích hodinách pro
žáky 6 tříd

Postupná rekonstrukce/
modernizace
městských sportovišť
(bezpečnost)

2010 Realizace projektu regenerace
2011 sídlišti JIH (vznik florbalového
2012 hřiště, rekonstrukce a otevření
školního hřiště veřejnosti)
2012

Podání žádosti na rekonstrukci
zázemí sportovního areálu v
Lubině (šatny,…), v r. 2010,
žádost neúspěšná

OSV/
OŠK

realizace

splněno

ORM

přijetí
dotace /
přijetí
rozhodnutí

v realizaci

ORM

realizace

v realizaci

ORM

přijetí
dotace /
přijetí
rozhodnutí

v realizaci

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
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Po jednání s dodavatelem
(Renarkon) a jednání o
termínech proběhl na konci
roku 2012 (1 blok). Do
konce školního roku
proběhnou další 2 bloky.
V lednu 2012 byla podána
žádost o dotaci na realizaci
I. etapy modernizace
zimního stadionu.
Neschváleno. V rozpočtu
2013 – finance na
rekonstrukci střechy, úprava
trestných lavic a časomíry.
Akce je součástí projektu
IPRM - Veřejná prostranství,
projekt II., který bude
dokončen 6/2013. Školní
hřiště bylo upraveno v roce
2012, víceúčelové hřiště
vznikne 2013. Projekt je
realizován za přispění z
Integrovaného operačního
programu
V lednu 2012 byla podána
žádost o dotaci na realizaci
rekonstrukce. Neschváleno.
V rozpočtu 2013 – finance
na časomíru a hráčské
lavičky.
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Modernizace
Hledání vhodného dotačního
F1 vzdělávacího zařízení na 2010
programu
Kletné

F1
F1

Klub pro mladé od 15
let - bez alkoholu

OŠK/O
RM

podání
žádosti

v realizaci

Zařazeno do Akčního plánu
2012 města Kopřivnice pro období
2012/2013

OŠK

návrh
dalšího
postupu

v realizaci

2012 Realizace

KDK

realizován

nezahájeno

Bezúplatné
zpřístupnění sportovišť
Projednání návrhu k
F2
pro organizace,
2012
posouzení
sportovce, mládež
(letní stadion, hřiště ...)

OŠK

projednání
návrhu

F3 Námět z této oblasti viz následující tabulka NEOVĚŘENÉ NÁMĚTY Z FÓRA 2012
F4 Z oblasti nepostoupil v r. 2012 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety
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v realizaci

2010 výměna oken a
otopné soustavy (plynový
kotel a rozvody ústředního
vytápění). 2013 - z dotace
RWE – Gas storage, s.r.o. –
2013 oprava fasády,
zateplení obvodového
pláště. 2013 z rozpočtu
města - rekonstrukce
čističky odpadních vod a
nátěr střechy.
Řešeno s KDK, p.o. –
probíhá technické
posuzování prostor
bývalého CO krytu.
V rámci dotačního programu
města (sport, kultura) jsou
organizacím na nájem
sportovišť poskytovány
dotace. Pro zajištění financí
na údržbu sportovišť se o
zpřístupnění veřejnost i
zdarma neuvažuje.
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v

G1

G1

Pokračování v
rekonstrukci ulice
Štramberské

2009
2010
2011

Realizace dotovaného projektu
na I. etapu rekonstrukce

ORM

realizace

Rozhodnutí o dalších krocích

ORM

realizace

Řešení bezpečnosti
cesty Kopřivnice /
Projednání návrhu: zařadit do
Štramberk – K Očnímu,
Akčního plánu města
G1
2012
omezení rychlosti,
Kopřivnice pro období
zpevnění krajnic,
2013/2014
vymezení druhu
vozidel

G2

G2

Řešení parkování na
sídlišti Sever

ORM

schválení v
akčním
plánu

Projednání návrhu: zařadit do
rozpočtu 2013

ORM

schválení
rozpočtu

Zvýšení kapacity
parkování na ul. Pod
Projednání návrhu: zařadit do
Zahradami (za č.p.
Akčního plánu města
2012
Kopřivnice pro období
1296) a na ul.
Kadláčkově (nevyužitá
2013/2014
plocha hřiště)

ORM

schválení v
akčním
plánu

2011

G3 Z oblasti nepostoupil v r. 2012 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety
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Ukončení projektu - říjen
2012 za přispění dotace z
ROP Moravskoslezsko.
Zařazeno do Akčního plánu
města Kopřivnice pro období
v realizaci 2013/2014. V roce 2013 –
aktualizace zadání další
etapy.
splněno

Nezařazeno z důvodu
probíhajících prací na
projektu Odstraňování
nesplněno starých ekologických zátěží –
skládka kalů Kopřivnice.
Bude uplatňováno po
dokončení projektu.
Aktivita zařazena do akčního
plánu 2012-2013. V rozpočtu
města na rok 2013
v realizaci vyhrazeny finance na
projektovou přípravu
parkování na sídlišti Trapes.
Předpoklad realizace 2014.
V Akčním plánu města
Kopřivnice pro období
2013/2014 schválena lokalita
v realizaci ul. Kadláčkovy. V rozpočtu
2013 schváleny finance na
projektovou přípravu lokality
ul. Kadláčkovy.

Město Kopřivnice

v
G4

G5 Z oblastí nepostoupil v r. 2012 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety
G6
H

I1

Z oblasti nepostoupil v r. 2012 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety

Podpora a rozvoj
vícestupňového bydlení
(azylový dům, ubytovna,
Tvorba koncepčního
2010
sociální a startovací
dokumentu – Analýza potřeb a
2011
byty, dům
výhled rozvoje bydlení
s pečovatelskou službou,
…)

OSV

schválení
dokumentu

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
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splněno

Vícestupňové bydlení
v minulosti nastaveno, dále
rozvíjeno (přístavba azyl.
domu, rekonstrukce a
opravy ubytovny,
revitalizace byt. domů –
např. 400 revitalizovaných
bytů v rámci IPRM
Kopřivnice Jih, revitalizace
BD č.p. 891 na ulici
Obránců míru a pod).
V návaznosti na
zpracovanou analýzu v r.
2012 aktualizace pravidel
pro pronajímání bytů
v majetku města Kopřivnice
a 2013 - rada města
projednala analýzu ve věci
hospodaření s obecními
byty s konkrétními návrhy
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I1

I1

Dle výstupů z analýzy - přijetí
rozhodnutí o vzniku
Podpora a rozvoj
tréninkových bytů v souvislosti
vícestupňového bydlení
s rekonstrukcí azylového
(azylový dům, ubytovna,
2010 domu. Systém
sociální a startovací
2011 vícestupňovitého bydlení (a.
byty, dům
noclehárna, b. azylový dům, c.
s pečovatelskou službou,
dle možnosti zařazení do
…)
městské ubytovny, d.trénink
byty)

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

OMM

přijetí
opatření
(dle výstupů
analýzy)

v realizaci

2012 zpracována
Sociodemografická studie
města Kopřivnice, 2013
předložena radě města
návazná analýza ve věci
hospodaření s obecními
byty. Závěry obou
dokumentů – stávající počet
bytů ještě ucházející,
neprodávat.

Statické posouzení
betonového skeletu garáží pro možnost vzniku dětského
ORM
hřiště, statické posouzení dílen
nad Šustalovou vilou - pro
2010 možné budoucí využití 2011

zpracovaná
studie

splněno

Je zpracována studie využití
území.

Podání žádosti o dotaci z ROP
Moravskoslezsko

přijetí
rozhodnutí

V současnosti existence
startovacího bydlení. Bytový
2010
fond města je průběžně
revitalizován.

I2

Revitalizace sadu
Edvarda Beneše
(prostranství a budovy)
pro volnočasové aktivity
včetně dětského hřiště
I2

splněno

V rámci druhého
střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb
v Kopřivnici schválení
rozšíření azylového domu –
tréninkový byt.

OSV

ORM

přijetí
rozhodnutí
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v realizaci

Schválení dotace 4/2013.
Obsah: úprava veřejných
prostranství pro možnost
výstavby dětského hřiště
(demolice skladů a ramp,
návoz zeminy apod.)
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I3

Budování infrastruktury
(inženýrských sítí) pro
vznik rodinných domů
v místních částech

I3
I4

Lokalita Dolní Roličky - po
dokončení kanalizace, možné
2010 rozparcelování pro nabídnutí k
odprodeji (možnost vzniku 34
rodinných domů, 5,5 ha)

ORM

2010 Rozhodnutí o dalších krocích

ORM rozhodnutí

nabídka
veřejnosti

splněno

nesplněno

Realizace přivedení
kanalizačního řadu k hranici
pozemku (v rámci projektu
odkanalizování Lubiny A 1.1c) pro odkanalizování
dané lokality.
Závisí na jednání s
majitelem přístupové
komunikace (české dráhy,
a.s.).

Z oblasti nepostoupil v r. 2012 žádný návrh mezi TOP 18 do ověřovací ankety

A1

Elektronická evidence
podnětů občanů
podaných na MÚ

2012

Projednání návrhu na úrovni
vedení města

tajemník

NEOVĚŘENÉ NÁMĚTY Z FÓRA 2012 A JEJICH ŘEŠENÍ
Podněty z jednání s občany
se zaznamenávají
prostřednictvím zápisů z
jednání. Zápisy následně
obdrží příslušné odbory a
dojde ke zveřejnění na webu
města. Centrální monitoring
a zveřejňování dalších kroků
odborů a oddělení se v
přijetí
projednáno
rozhodnutí
současnosti neplánuje
z organizačních,
technických a finančních
důvodů. Podnět byl dále
předán pracovní skupině pro
zvyšování kvality úřadu –
CAF. Občané mohou
zároveň žádat o informace
dle zákona č. 106/1996 Sb.

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
.

Město Kopřivnice

v

Registrace uživatelů
diskuzního fóra na webu
A2
města (neanonymní
příspěvky)

2012

Ořez stromů
ohrožujících dětská
hřiště

2012

Vyšší propojenost škol
s praxí

Rozvoj multikulturní
výchovy, globálního
D4 rozvojového vzdělávání
a environmentální
výchovy na školách

C1
C1
D3

E1

Rekonstrukce domu č. p.
320 na ul. České –
výtahy (bývalá DPS)

V zájmu maximální otevřenosti
úřadu vůči diskutujícím není tento
OVV
krok zatím v plánu, zvoleno jiné
řešení.

splněno

Pro omezení
vulgárních/urážlivých
příspěvků zaveden systém
vzájemného hodnocení
uživatelů fóra, který se
bohužel neosvědčil. Od
1.7.2013 zavedena
registrace.
Úkol z porady vedení

Proveden monitoring potřebnosti

OŽP

provedený
monitoring

splněno

Odstranění rizikových dřevin

OŽP

odstranění

splněno

2012

Projednání s řediteli škol, hledání
řešení

OŠK rozhodnutí

2012

Analýza stávajícího stavu

OŠK dokumentu

2012

Projednání návrhu: zařadit
investiční akci do rozpočtu města
2013

OSV

přijetí

zpracování

schválení
rozpočtu

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
.

v realizaci

Probíhá jednání s CPR,
s.r.o.

v realizaci

Osloveny vzdělávací
instituce na území města.

splněno

2013 výměna výtahu –
získána dotace.

Město Kopřivnice

v

Podpora vzniku nové
terénní sociální služby –
„podporované bydlení“
pro
různé cílové skupiny
E2
(osoby se zdravotním
postižením, tréninkové
byty, ...)
E2

E2

F3

Umožnit občerstvení v
kině (popcorn, ...)

2012

2012

Zpracování konkrétního návrhu –
tréninkové bydlení v režimu AD,
vč. personální a finanční
náročnosti
Projednání v PS Komunitníno
plánování sociálních služeb

zpracovaný
návrh

splněno

OSV projednání

splněno

OSV

2012

Zařazení návrhu do 2.
střednědobého plánu sociálních
služeb v konkrétní podobě

OSV

schválený
plán

2012

Projednání námětu s novým
provozovatelem kulturního domu.

OŠK

předání

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
.

Zpracovaný návrh – zřízení
pod Střediskem sociálních
služeb Kopřivnice.

Zařazeno do II.
střednědobého plánu
splněno
sociálních služeb
města Kopřivnice
Probíhá jednání. KDK,p.o.
není proti. Nutno zvážit jiné
možnosti (tyčinky,
brambůrky, pití apod.).
Popcorn se vyznačuje silnou
v realizaci
vůní, na kterou se názor
uživatelů kina rozchází.
Možnost 2: odlišit
občerstvení podle typu
představení.

