MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor rozvoje města

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

9. 1. 2019 od 8:30 hodin
zasedací místnost ORM, č. 812
dle prezenční listiny

Program:









Poděkování za spolupráci při obhajobě kat. B
Aktualizace kritérií MA21 pro rok 2019
Aktualizace Auditů UR
Participativní rozpočet
Projekt „Mozaika“ ze strany Národní sítě Zdravých měst ČR
Plán zlepšování pro rok 2019 a vyhodnocení
Dílčí projekty v žádosti k podpoře aktivit v oblasti UR a MA21 (dotační program MS
kraje)
Diskuze, závěr

Poděkováni za spolupráci při obhajobě kat. B, zhodnocení ze strany expertů
Před jednáním Týmu pro UR byla ze strany hodnotitelské komise zaslána zpětná vazba
z obhajoby, která se konala 15. 10. 2018. V hodnotící zprávě jsou uvedeny dílčí doporučení
členů Pracovní skupiny MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Členové TUR byli s těmito
závěry seznámeni a byli vyzváni k přípravě opatření, která budou na tato doporučení reagovat.
Proběhla diskuse k dílčím doporučením, zejména v oblasti energetiky a využití obnovitelných
zdrojů.
Aktualizace kritérií MA21 pro rok 2019
V srpnu 2018 se členky oddělení strategického plánování účastnily 4 workshopů k úpravě
kritérií MA21 pro rok 2019.
Pro letošní rok je v kat. B vypuštěn systém vykazování plnění kritérií v databázi CENIA.
Stávající kategorie B je Kopřivnici přidělena do konce roku 2020. Do 30. 10. 2019 bude město
předkládat informaci o plnění podmínek a doporučení expertního týmu, obhajoba na místě
nebude v letošním roce realizována. Další obhajoba bude až v roce 2020.
V praxi to znamená, že se ve druhé polovině letošního roku začneme zabývat aktualizací 10
oblastí Auditu UR, které je potřeba doložit v systému do 28. února 2020.
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Odbor rozvoje města
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. V první polovině r. 2019 bude nutné nastavit kritéria, které se
poté schválí v orgánech města. V průběhu roku bude nutno zajistit informovanost o možnosti
občanů zapojit se touto formou do rozdělování finančních prostředků města a také zorganizovat
pravděpodobně několik veřejných jednání ke sběru a prezentaci jednotlivých záměrů.
Organizačně bude přípravu PR zabezpečovat ORM ve spolupráci s vedením města a dalšími
odbory.
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.
Ve spolupráci s nově jmenovanou tajemnicí úřadu projedná ORM s NSZM rozsah a zacílení
poradenských služeb a připraví podklady pro rozhodnutí rady města.
Plán zlepšování MA21
Členové TUR byli seznámeni s vyhodnocením plnění Plánu zlepšování z roku 2018 a byl
představen Plán zlepšování pro rok 2019. Oba dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.
Blíže konzultován byl bod protidrogových preventivních programů pro děti a učitele, se
kterými se OŠKS může obrátit na organizaci RENARKON. Dále byla projednána možnost
vytvoření metodiky pro sledování stavu UR na školách a případný vznik indikátorů, které by
bylo možné každoročně vyhodnocovat a sledovat posun jednotlivých ZŠ.
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Žádáme členy, aby své případné připomínky nebo náměty zasílali na e-mail koordinátorky PZM
a MA21 Barbory Sopuchové, nejpozději do středy 16. ledna do 16:00 hodin.
Dílčí projekty v žádosti k podpoře aktivit v oblasti UR a MA21 (dotační program MS kraje)
Lhůta pro podávání žádostí je od 14. 1. 2019 do 25. 1. 2019 včetně.
Maximální výše dotace 200.000,-- Kč
Kraj se bude finančně spolupodílet maximálně ve výši 70 %.
Realizace projektu je možná od 1. 1. 2019 do 15. 12. 2019
Podporované aktivity:
- zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji
- aktivity, které reagují na výstupy z komunitního plánování
- výchovné a informační materiály (příprava, tisk, distribuce)
- pořádání konferencí, výstav, prezentací, kulatých stolů, seminářů o udržitelném rozvoji
- vypracování či aktualizace (poradenství, konzultace)strategií podporujících UR
Koordinátorka ZM představila dosavadní návrh rozsahu projektu, který vzešel s diskuse se
zástupci jednotlivých odborů (viz příloha zápisu). Členové TUR byli vyzváni, aby případné
náměty na doplnění projektu zasílali koordinátorce do pátku 11. 1. 2019 do 11:00 hodin. Ve
stejném termínu by měl být upřesněn název projektu. Projekt bude předložen RM ke schválení
v úterý 15. 1. 2019.
Diskuze, závěr
Byla diskutována využitelnost obnovitelných zdrojů energie, především instalace fotovoltaiky.
Záměrem města je posouzení statiky střechy kinosálu MÚ, popř. návrh opatření, které umožní
instalaci fotovoltaiky. Vedoucím odboru majetku města bylo potvrzeno, že budova MÚ je
vzhledem k provozu nejvhodnější k využití obnovitelných zdrojů energie
Další možnosti využití obnovitelných zdrojů energie:
 instalace fotovoltaiky na zateplených MŠ, ZŠ – ověřit možnosti (lze podat žádost o dotaci
na rekuperaci na objektech v majetku města)
 solární ohřev vody v budovách (majetku města), kde je větší spotřeba teplé vody (např.
bazén, azylový dům)

Zkontrolovala:

Zápis vypracovala:

Ing. Lenka Šimečková,
vedoucí oddělení strategického plánování

Barbora Sopuchová, DiS.
Koordinátorka PZM a MA21

Přílohy:
Vyhodnocení plánu zlepšování
Návrh plánu zlepšování
Návrh rozsahu projektu připravovaného k dotaci z MSK
Vyjádření k průběhu Obhajoby
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