MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor rozvoje města

Zápis z jednání Týmu pro sledování stavu udržitelného rozvoje města Kopřivnice
Termín:
Místo:
Přítomni:

17. 4. 2019 od 15:00 hodin
zasedací místnost ORM, č. 812
dle prezenční listiny

Program:






Příprava projektu do 92. výzvy z OPZ
Aktualizace Auditů UR
Participativní rozpočet
Projekt „Mozaika“ ze strany Národní sítě Zdravých měst ČR
Diskuze, závěr

Příprava projektu do výzvy z Operačního programu zaměstnanost
Žádost o dotaci je nutno podat do 21.6.2019. Minimální způsobilé výdaje projektu jsou 1 mil. Kč
a možná dotace 95 % způsobilých výdajů.
Podporované jsou aktivity, které jsou zaměřeny na optimalizaci procesů a postupů ve veřejné
správě. Kromě financí na podporu a rozvoj systémů řízení kvality (např. CAF, MA21) lze
získat finance i na tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů - tímto strategickým
dokumentem může být jak strategie města či městského úřadu, tak třeba i dílčí strategie či
koncepce nebo i akční plán - např. akční plán k Územní energetické koncepci, kterou jsme
dokončili v rámci obdobného projektu v loňském roce.
Kromě toho lze získat finance např. na Tvorbu pasportů a generelů pro strategické řízení obcí
- není podporována aktualizace stávajících pasportů a generelů, ale mohou být zpracovány
nové pasporty - např. dle aviza z OMM by se hodil pasport budov.
Lze také získat finance na realizaci opatření ke zlepšení komunikace s občany - Přívětivý úřad.
Např. na modernizaci webových stránek, webové a mobilní aplikace - mapové portály,
objednávkové systémy, mobilní rozhlas, elektronickou úřední desku, zpracování manuálu
jednotné vizuální komunikace, zjišťování zpětných vazeb od občanů/klientů - včetně možnosti
pořízení souvisejícího SW. V návaznosti na aktivity Přívětivého úřadu lze realizovat vzdělávací
aktivity - kurzy, stáže, semináře.
Samostatnou podporovanou aktivitou je realizace specifických vzdělávacích programů
přispívajících ke zkvalitnění rozvoje LZ ve veřejné správě, zvyšování kvalifikace pracovníků,
zavádění a rozvoj moderních metod řízení LZ.
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Projekt Zdravé město Kopřivnice a místní Agenda 21
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V rámci projektu lze především financovat:
- nákup externích služeb související s realizací aktivit
- osobní náklady (mzdy a platy) pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu (např. člověka,
který bude vytvářet pasport budov, ....)
- v případě realizace školení lze uplatňovat mzdové náklady účastníku školení za dobu jejich
účasti na školení.
- nákup neinvestičního, případně nákup investičního majetku bezprostředně souvisejícího s
realizací projektu (např. HW a SW) do hodnoty 50 % způsobilých výdajů projektu.

Aktualizace Auditů UR
Z platného znění kritérií v r. 2019 vyplývá povinnost každé 3 roky reauditovat. V mezidobí, kdy
nebude probíhat naplňování kritérií do databáze ani obhajoba, se bude schvalovat zpráva o
vypořádání připomínek ze strany expertů. Obhajoba bude následovat po Auditech UR, která se
bude konat rovněž jednou za 3 roky.
Členové TUR byli vyzváni, aby si co nejdříve prošli audity z roku 2017 a hodnotící výroky
expertů a naplánovali si pro letošní rok aktivity, které budou rozvíjet a naplňovat jimi
garantované oblasti. V rámci aktualizace auditů bude hodnocen posun v řešení oblastí, které
dosud řešeny nebyly či byly řešeny nedostatečně.
Participativní rozpočet
V letošním roce bylo v rozpočtu města vyčleněno 500 tis. Kč na aktivitu(-y) navržené občany v
rámci participativního rozpočtu. Na zasedání RMK bylo dne 9. 4. 2019 schváleno znění pravidel
výzvy „Ko-projekty“.
Do konce dubna je nutné zřídit stránku pro informování veřejnosti o participativním rozpočtu a
sladit formulář včetně podpisového archu s nařízením o ochraně osobních údajů. V první
polovině května bude spuštěn příjem návrhů.
Organizačně bude přípravu záměru „Ko-projekty“ zabezpečovat ORM ve spolupráci s vedením
města a dalšími odbory. Žádáme kolegy z odboru majetku a oddělení investic o maximální
součinnost a vstřícnost.
Projekt „Mozaika“ NSZM ČR
V závěru roku se na město obrátili zástupci NSZM s nabídkou na zapojení se do projektu
Mozaika. Projekt reaguje na mezinárodní standardy managementu kvality a je zacílena na
udržitelný rozvoj a metodu MA21. Cílem je mj. umožnit městům a jejich úřadům zkvalitnit
postupy k udržitelnému rozvoji, rozvinout MA21 či dosáhnout jejích vyšších kategorií a zejména
pak posílit synergii procesů plánování a řízení měst.
Zaměření projektu je podpora měst prostřednictvím konzultačních možností svých odborníků.
Na prvotní schůzce jsme projevili zájem o spolupráci při zpracování a zadávání podmínek
realizace participativního rozpočtu a posun v rámci práce s aplikováním nástroje CAF.
Role zapojeného města spočívá v závazném přistoupení k projektu (projednání v RMK),
stanovení kontaktní osoby a projednání výsledné zprávy v orgánech města. Nabídka zapojení
není nijak zpoplatněna.
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Ve spolupráci s nově jmenovanou tajemnicí úřadu projedná ORM s NSZM rozsah a zacílení
poradenských služeb a připraví podklady pro rozhodnutí rady města.

Diskuze, závěr

Zkontrolovala:

Zápis vypracovala:

Ing. Lenka Šimečková,
vedoucí oddělení strategického plánování

Barbora Sopuchová, DiS.
Koordinátorka PZM a MA21

Přílohy:
Znění pravidel participativního rozpočtu
Výzva k předkládání žádostí o podporu
Seznam podporovaných aktivit
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