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Plán zdraví a kvality života 2017/2018 – Vyhodnocení plnění

Příležitosti z Fóra Zdravého města
„PLÁNUJME SPOLEČNĚ“ 2017
a) Opravit letní koupaliště (vzhled budovy a image areálu, nové vany)

Odloženo

b) Doplnit chodníky dle vyšlapaných stezek v sídlištích

Zahájeno

c) Rekonstruovat letní stadion pro atletiku a kopanou (bez možnosti zachovat plochodrážní
ovál)
Nová varianta
d) Vznik sociálně terapeutické dílny pro mentálně postižené občany

Zahájeno

e) Podpořit možnost vzniku alternativních forem vzdělávacích institucí (soukromé MŠ, ZŠ –
začínáme spolu, Montessori, Waldorf, scioškola, atp.)
Odloženo
f)

Zajistit vznik terénní služby preventivně působící proti ztrátě bydlení či při znovuzískání
možnosti samostatně bydlet
Splněno

g) Zajistit školení pro učitele (řešení krizových situací mezi žáky)

Splněno

h) Nalézt odpovídající plochu pro setkávání pejskařů na území Kopřivnice

Odloženo

i)

Zlepšení podmínek přístupu chodců do „Včelínku“ (č.p. 1151) přes přilehlé parkoviště

Odloženo
j)

Zachovat plochodrážní ovál při rekonstrukci letního stadionu (bez možnosti rekonstrukce
atletické dráhy a přiblížení fotbalového hřiště k tribuně)
Nová varianta

k) Sestavit participativní rozpočet
l)

Zajistit sběr „jedlého“ oleje (z domácnosti) a kovů – plechovek

m) Vybudovat menší školní tělocvičnu u ZŠ E. Zátopka

Zahájeno
Splněno
Odloženo

Podrobnější popis jednotlivých Příležitostí/Problémů je v dalším textu včetně
zodpovědnosti jednotlivých odborů za jejich řešení.
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a) Opravit letní koupaliště (vzhled budovy a image areálu, nové vany)
Navrhovaná opatření: ORM zajistilo v roce 2015 zpracování studie modernizace areálu.
Předpokládané náklady na realizaci I. etapy – výměna bazénových van s instalací
relaxačních prvků jsou odhadnuty na 35 mil. Kč bez DPH, v rámci další etapy bylo
navrhováno řešení objektu provozní budovy za cca 14 mil. Kč bez DPH a úpravy slunící
louky vč. vybudování hřiště za 7 mil. Kč bez DPH. S ohledem na finanční náročnost a
pokročilejší přípravu jiných projektů (např. revitalizace centra města) přistoupilo město
v roce 2017 pouze k rekonstrukci technologie úpravy vody.
Indikátor splnění: rekonstruovaný areál
Plánovaný termín vyřešení problému: navrhujeme projekt odložit do období po roku
2020
Rozpočtová připravenost: zásobník projektů
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C.
3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
Zodpovědnost: OMM, ORM
Vyjádření ORM: ODLOŽENO. V zásobníku projektů.

b) Doplnit chodníky dle vyšlapaných stezek v sídlištích

Navrhovaná opatření: Jednotlivé stezky a chodníčky jsou identifikovány na základě
místních šetření. K úpravám dochází po konzultaci s odborem životního prostředí, a to z
důvodu použití jednotlivých stavebních materiálů. Preferovány jsou přírodní materiály s
maximální možností propustnosti (zadržování vody v krajině). Podle složitosti realizace či
umístění je potřeba na některé tyto stavby získat příslušné správní povolení. Některé tyto
chodníčky jsou již součástí větších projektů, jako je např. Regenerace sídliště Sever.
Indikátor splnění: m2 realizovaných ploch - postupná realizace
Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně
Rozpočtová připravenost: zásobník projektů, částečně zahrnuto v dílčích projektech
rekonstrukce veřejných ploch
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města - Opatření B. 2.2
Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného
propojení
Zodpovědnost: ORM, OMM
Vyjádření ORM: ZAHÁJENO ČÁSTEČNĚ.
Doplnění vyšlapaných stezek chodníky je převážně řešeno v rámci větších projektů
úprav veřejného prostranství. S ohledem na zachování zeleně v lokalitách nebudou
řešeny všechny vyšlapané stezky. V rámci nastavených opatření pro Kopřivnici budou
preferovány propustné a polopropustné povrchy.
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c) Rekonstruovat letní stadion pro atletiku a kopanou (bez možnosti zachovat
plochodrážní ovál)

Navrhovaná opatření: Žádost o dotaci na rekonstrukci areálu nebyla schválena.
S ohledem na vývoj jednání se zástupci plochodrážního sportu, atletického klubu a
fotbalového oddílu s vedením města byl navržen kompromis pro zachování fungování
všech tří složek na jednom místě. Projektová příprava tedy počítá s oběma variantami,
zachovat plochodrážní ovál a zároveň využívat letní stadion jak fotbalovým, tak
atletickým klubem.
Indikátor splnění: rekonstruovaný areál
Plánovaný termín vyřešení problému: po případném ukončení pronájmu areálu za
účelem provozování plochodrážního sportu
Rozpočtová připravenost: zásobník projektů
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C.
3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
Zodpovědnost: ORM, vedení
Vyjádření ORM: NOVÁ VARIANTA. Vazba na námět pod bodem j). V roce 2018 byla
zpracována studie řešení umožňující zachování ploché dráhy i rekonstrukci fotbalové
plochy a atletických sportovišť.
V roce 2018 byla z rozpočtu města uhrazena rekonstrukce zastřešení tribuny na
stadionu.
d) Vznik sociálně terapeutické dílny pro mentálně postižené občany

Navrhovaná opatření: Dílna vznikne v objektu bývalé výměníkové stanice tepla na ul.
Školní. Dotace na realizaci projektu byla schválena, projekt bude realizován v roce 2018.
Nová sociální služba bude poskytována od ledna roku 2019.
Indikátor splnění: realizace
Plánovaný termín vyřešení problému: 2019
Rozpočtová připravenost: v návrhu rozpočtu na r. 2018
Vazba na strategické materiály: II. střednědobý plán sociálních služeb města
Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závisíce a Ženklava; Strategický plán
rozvoje města Kopřivnice, opatření D. 1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě
Zodpovědnost: OSVZ/ORM (investice)
Vyjádření OSVZ: ZAHÁJENO. Z důvodu prodloužení realizace stavby dojde k posunutí
zahájení provozu služby. V 04/2018-12/2018 rekonstrukce budovy na ul. Školní.
Následně bude objekt vybaven nábytkem a dalším inventářem. V 11/2018 vyhlášeno
nabídkové řízení na výpůjčku nemovitosti za účelem provozování STD. Předpoklad
uzavření smlouvy s vypůjčitelem a provozovatelem STD - cca 01/2019. Zahájení provozu
se předpokládá nejpozději 1. 7. 2019.
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e) Podpořit možnost vzniku alternativních forem vzdělávacích institucí
(soukromé MŠ, ZŠ – začínáme spolu, Montessori, Waldorf, scioškola,
atp.)
Navrhovaná opatření: Na město se neobrátil žádný poskytovatel tohoto typu
vzdělávání.
Zodpovědnost: OŠKS
Vyjádření OŠKS: ODLOŽENO.
f) Zajistit vznik terénní služby preventivně působící proti ztrátě bydlení či při
znovuzískání možnosti samostatně bydlet

Navrhovaná opatření: Zahájena spolupráce se zapsaným spolkem - Armádou spásy
v České republice. Proběhlo rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi a zřízení nové sociální služby – terénní program formou tzv. Sociálního bydlení –
Prevence bezdomovectví.
Indikátor splnění: vznik registrovaných sociálních služeb
Plánovaný termín vyřešení problému: 2018
Rozpočtová připravenost: v návrhu na r. 2018
Vazba na strategické materiály: II. střednědobý plán sociálních služeb města
Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závisíce a Ženklava
Zodpovědnost: OSVZ
Vyjádření OSVZ: SPLNĚNO. Od 1. 1. 2018 působí na území města Armáda spásy,
která realizuje projekt „Prevence bezdomovectví“ – principem projektu je poskytnout
klientům podnájem bytu doplněný o sociální práci s klienty v těchto bytech s cílem
získat kompetence k tomu, aby si udrželi bydlení. Město poskytlo k realizaci této služby
12 + 2 byty (rozšíření o 2 byty bude projednáváno RM v listopadu 2018).
g) Zajistit školení pro učitele (řešení krizových situací mezi žáky)

Navrhovaná opatření: Proběhly kurzy „Jak na konflikty?“ a „Asertivita – prevence i
pomocník v konfliktu“. Další aktivity a kurzy … budou plánovány v návaznosti na realizaci
MAP II a potřeby škol.
Indikátor splnění: realizace kurzů pro pedagogy v r. 2017 a 2018
Plánovaný termín vyřešení problému: prosinec 2017
Rozpočtová připravenost: rozpočet OŠKS a MAP II
Vazba na strategické materiály: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP
Kopřivnice II
Zodpovědnost: OŠKS
Vyjádření OŠKS: SPLNĚNO. V rámci realizace MAP II proběhla řada vzdělávacích
aktivit pro pedagogy i rodiče a další jsou připravováno pro následující období.
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h) Nalézt odpovídající plochu pro setkávání pejskařů na území Kopřivnice
Navrhovaná opatření: V centrální části nebyla nalezena vhodná plocha pro oplocený
areál k venčení psů. Navrhované lokality u vodojemu pod Bílou horou nebo na ul.
Moravská či za Tescem zástupcům pejskařů nevyhovovaly.
Zodpovědnost: OŽP
Vyjádření OŠKS: ODLOŽENO. Jelikož nenastala shoda na navrhovaných místech pro
venčení psů a realizaci oploceného areálu, navrhujeme aktivitu odložit.

i) Zlepšení podmínek přístupu chodců do „Včelínku“ (č.p. 1151) přes
přilehlé parkoviště
Navrhovaná opatření: Jedná se o přístup navazující na průchod pod bývalým úřadem.
S ohledem na jiné priority je aktivita zařazena do zásobníku projektů pro další období.
Indikátor splnění: realizace
Plánovaný termín vyřešení problému: dle zařazení jmenovité akce do rozpočtu, odhad
do r. 2021
Rozpočtová připravenost: zásobník projektů
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města - Opatření B. 2.2
Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného
propojení
Zodpovědnost: ORM, OMM
Vyjádření ORM: ODLOŽENO. V zásobníku projektů.
j) Zachovat plochodrážní ovál při rekonstrukci letního stadionu (bez možnosti
rekonstrukce atletické dráhy a přiblížení fotbalového hřiště k tribuně)

Navrhovaná opatření: Žádost o dotaci na rekonstrukci areálu nebyla schválena.
S ohledem na vývoj jednání se zástupci plochodrážního sportu, atletického klubu a
fotbalového oddílu s vedením města byl navržen kompromis pro zachování fungování
všech tří složek na jednom místě. Projektová příprava tedy počítá s oběma variantami,
zachovat plochodrážní ovál a zároveň využívat letní stadion jak fotbalovým, tak
atletickým klubem.
Indikátor splnění: rekonstruovaný areál
Plánovaný termín vyřešení problému: po případném ukončení pronájmu areálu za
účelem provozování plochodrážního sportu
Rozpočtová připravenost: zásobník projektů
Vazba na strategické materiály: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, opatření C.
3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
Zodpovědnost: ORM, vedení
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Vyjádření ORM: NOVÁ VARIANTA. Vazba na námět pod bodem c). V roce 2018 byla
zpracována studie řešení umožňující zachování ploché dráhy i rekonstrukci fotbalové
plochy a atletických sportovišť. Studie byla projednána se zástupci zainteresovaných
sportovních klubů a byly identifikovány podmínky souběžného provozu všech sportovišť.
Předpokládané náklady na rekonstrukci – cca 32 mil. Kč, město monitoruje dotační
zdroje. V letošním roce byla z rozpočtu města hrazena oprava zastřešení tribuny.
k) Sestavit participativní rozpočet

Navrhovaná opatření: V dubnu 2018 proběhl seminář pro vedení města a odborné
pracovníky úřadu k seznámení s problematikou participativního rozpočtu. S ohledem na
konání voleb v říjnu 2018 byl návrh na PR odložen do doby po volbách a po ustanovení
nového vedení města. Další postup bude řešen v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok
2019.
Indikátor splnění: realizace
Plánovaný termín vyřešení problému: dle zařazení jmenovité akce do rozpočtu, odhad
do roku 2019
Rozpočtová připravenost: nutno zařadit jmenovitou akci do rozpočtu v závislosti na
ostatních prioritách
Vazba na strategické materiály: kritéria místní Agendy 21
Zodpovědnost: OF, vedení
Vyjádření vedení města: ZAHÁJENO. Proběhlo školení zástupců MÚ k tomuto
participačnímu nástroji. V návrhu rozpočtu města pro rok 2019 je vyhrazeno
500 tis. Kč na realizaci participativního rozpočtu.
l) Zajistit sběr „jedlého“ oleje (z domácnosti) a kovů – plechovek

Navrhovaná opatření: Sběr starého oleje i kovů je zajištěn pro občany Kopřivnice
zdarma a pro občany odjinud za poplatek na sběrném dvoře společnosti SLUMEKO na
ulici Panské. Kovy je možno rovněž vykoupit ve sběrných surovinách na ulici
Štramberské.
Zodpovědnost: OŽP
Vyjádření OŽP: SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ. Jelikož doplnění takovýchto kontejnerů je pro
město velmi nákladná akce, která by prodražila celý systém, realizuje sběr tzv. jedlých
olejů a plechovek společnost Slumeko na svém sběrném dvoře na ul. Panská.
V současné době je prioritou řešit problém s bioodpadem, kterého v posledních letech
přibývá.

m) Vybudovat menší školní tělocvičnu u ZŠ E. Zátopka
Navrhovaná opatření: V současnosti není v záměrech města budovat novou tělocvičnu.
Jsme si vědomi velké vytíženosti sportovní haly při ZŠ E. Zátopka a námět bereme
v potaz. Ze strany ZŠ ovšem tento požadavek nikdy vznesen nebyl. Registrujeme zájem
ze strany některých sportovních klubů, pro které jsou dosavadní kapacity hal a tělocvičen
zejména v lukrativních časech vhodných pro trénování dětí a mládeže, nedostačující.
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Indikátor splnění: realizace projektu
Rozpočtová připravenost: zásobník projektů
Plánovaný termín vyřešení problému: dle zařazení jmenovité akce do rozpočtu, odhad
po roce 2020
Vazba na strategické materiály: -Zodpovědnost: OŠKS
Vyjádření OŠKS: ODLOŽENO. Výstavba nové sportovní haly momentálně není prioritou
města, je nutno zajistit údržbu a obnovu stávajících sportovních zařízení. Návrhem se
chceme na OŠKS zabývat a zajistit analýzu potřebnosti další haly mezi sportovními kluby
a vyjádření ZŠ E. Zátopka k tomuto námětu.
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Plnění aktivit navržených v rámci Plánů zdraví a kvality života schválených pro období 201617:
















Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. armády)
Odloženo
Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše
Splněno
Podpora vzniku sociální služby Domov pro seniory
Zahájeno
Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu
Splněno
Oplocená plocha města pro volné venčení psů (např. po bývalém muzeu)
Odloženo
Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku
Zahájeno
Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever
Zahájeno
Instalace automatů se zdravou stravou do škol
Splněno
Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města (rekonstrukce
a doplnění chodníků a úpravy přechodů)
Splněno / Zahájeno
Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ
Nedoporučeno k realizaci
Pořádání sportovní akce „The color run“ / Barvám neutečeš v Kopřivnici
Nedoporučeno k realizaci
Příprava na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny Splněno
Rozšíření komunikace K Očnímu
Nezahájeno
Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)
Splněno
Rozšíření kapacity univerzity III. věku
Nedoporučeno k realizaci

Seznam zkratek:
OMM ORM OŠKS OSV OŽP OF RM ZM -

odbor majetku města
odbor rozvoje města
odbor školství, kultury a sportu
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor životního prostředí
odbor financí
rada města
zastupitelstvo města
Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, listopad 2018

