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M�sto Kop�ivnice

zdravemesto.koprivnice.org, https://cs-cz.facebook.com/zdravemesto

Zpracovalo: Odd�lení strategického plánování, 



Kód SP Akce Indikátor
Termín 
pln�ní

Odpov�dnost

1 vize
Obhájení kategorie B / dle celonárodních standard� kategorií MA21 stanovenými Pracovní skupinou 
pro MA21 p�i Rad� vlády pro UR (kontrola na míst� 5-16.10.16, obhajoba 1.12.16)

obhajoba 2016 1.12.2016 koord PZM
1

2 vize Zahájení p�ípravy k obhajob� kategorie A / revize p�ipravenosti m�sta
aktualizace 10 

oblastí UR
2016 TUR2

3
metoda 
kvality

Pokra�ování ve spolupráci p�i rozpracování aktualizace strategického plánu m�sta / ve vztahu k 
tématu udržitelného rozvoje

sledování 
indikátor�

2016
ORM/správce 

procesního modelu

4 B.5.2
Napl�ování závazk� energetické politiky v souladu s Pravidly systému energetického 
managementu m�sta Kop�ivnice / vykonávaného v souladu s ISO 50001

realizace 2016 energetik m�sta

5 B.5.1 Vytvo�ení plánu vzd�lávání v oblasti udržitelné energetiky / školy, zam�stnanci MÚ, atd.
realizace 
školení

2016 energetik m�sta

6 B.5.2
Zpracování dokumentu - Územn� energetická koncepce / strategický dokument m�sta stanovující 
cíle a principy �ešení energetického hospodá�ství na úrovni m�sta 

schválení 
dokumentu

2016 energetik m�sta

7 B.4.6
Nastavení sledování a vyhodnocování VUR ve školách / vyhodnocování vzd�lávání k UR na ZŠ v 
Kop�ivnici

sledování 
indikátor�

2016 OŠK

8 B.4.6 Vyhodnocení sady Místn� specifických indikátor� udržitelného rozvoje m�sta Kop�ivnice usnesení RM 2016 OŽP

9 B.4.6
Zve�ejn�ní výsledk� výpo�tu Ekologická stopa m�sta Kop�ivnice / výpo�et ukon�en na konci roku 
2015

schválení zprávy 
o pln�ní

2016 OŽP

10 B.4.3 Zpracování dokumentu - Územní studie sídelní zelen�
vyhotovení 

studie
2016 SUP/OŽP

11 D.1.1
Aktualizace Zdravotního plánu m�sta / kontrola st�žejních priorit plánu stanovených PS, p�íp. návrh 
nových

aktualizace ZP 2016 OSV/ORM/OŠK

12 A.2.4 Pokra�ování ve spolupráci s podnikatelským sektorem / v rámci aktivit PZM a MA21 realizace akcí 2016
Komise PZM a 

MA21

13 C.5.1 Medializace aktivit PZM a MA21 / min 1 p�ísp�vek m�sí�n�
zve�ejn�ní 
p�ísp�vku 

2016 koord PZM1

14 B.4.6 Pokra�ování v aktivitách zam��ených na propagaci Fair Trade / vzd�lávací akce, osv�tová �innost realizace akcí 2016
Komise PZM a 

MA21

I. Zkvalitn�ní kategorií A, B

Plán zlepšování pro rok 2016

Vysv�tlivky:
1 koordinátorka PZM a MA21
2 tým pro sledování stavu UR m�sta Stránka 1 Zpracovalo: Odd�lení strategického plánování, 25.2.2016



Kód SP Akce Indikátor
Termín 
pln�ní

Odpov�dnost

1 B.2.1
Pokra�ování v realizaci aktivit Cyklostrategie m�sta "Kop�ivnice na kole�kách" / dopln�ní 
cyklomobiliá�e, obnova zna�ení, p�íprava nových cyklotras aj.

schválení zprávy o 
pln�ní

2016
cyklokoordinátor,

ORM

2 B.2.1
Zpracování dokumentu Cyklogenerel m�sta Kop�ivnice / vyhodnocení stávajícího stavu 
cyklodopravy a navržení opat�ení do dalších období

schválení 
dokumentu

2016 cyklokoordinátor, ORM

3 B.4.6 Finan�ní podpora aktivit neziskových organizací v oblasti udržitelného rozvoje schválení 2016 ORM

4 B.4.6
Získání externích prost�edk� na realizaci aktivit MA21 / p�. z MSK, MŽP, MV, MZ, nadace 
Partnerství, �EZ, nadace VIA, �eská rozvojová agentura

schválení 
smlouvy

2016 ORM

5 C.3.2
Realizace min. jedné aktivity s mezinárodním p�esahem / p�. aktivita ve spolupráci s partnerskými 
m�sty, publikace v mezinárodních tiskovinách, ú�ast na mezinárodních konferencích ...

realizace 2016 ORM/OŠK

6 D.1.1
Aktualizace III. St�edn�dobého plánu sociálních služeb m�sta Kop�ivnice pro období 2017- 2020 / 
p�íprava pro schválení v orgánech m�sta v roce 2017

aktualizace 2016 OSV

7 C.5.1 Napl�ování Marketingové strategie m�sta Kop�ivnice / realizace sociologického pr�zkumu
schválení úkol�

za MA21
2016 OVV

8
metoda 
kvality

Pokra�ování v propojování jednotlivých metod zvyšování kvality uplat�ovaných na MÚ a ve 
m�st� / MA21, Energetický management, CAF, benchmarking, … 

výro�ní zprávy 2016 tajemník

9
metoda 
kvality

Spolupráce m�st v oblasti metod kvality a �ízení ve�ejné správy / konference, workshop, �lánky, aj. realizace akcí 2016 tajemník

10 B.4.6
Uspo�ádání seminá�e pro ob�any a zastupitele m�sta Kop�ivnice k problematice udržitelného 
rozvoje / v�etn� informace o výpo�tu Ekologické stopy m�sta Kop�ivnice 

realizace      
min 1 akce

2016 OŽP/ORM

11 B.5.1
Pokra�ování ve vytvo�ení podmínek pro elektronický sb�r energetických dat v rámci majetku 
m�sta / efektivní nakládání s prost�edky m�sta s cílem dosažení max. finan�ních úspor 

kompletní výkaz 
dat/rok

2016 OMM

12 D.1.2
Podpora projekt� v oblasti mezigenera�ní spolupráce a sociální integrace / p�. Seniorcomp, Den 
outdoorových aktivit pro seniory, Kulatý st�l Motýlek, p�ehlídka Motýlek apod.

realizace akcí 2016
OSV/Komise PZM 

a MA21

II. Udržitelné zdravé m�sto

Plán zlepšování pro rok 2016

Vysv�tlivky: 
1 koordinátorka prevence kriminality Stránka 2 Zpracovalo: Odd�lení strategického plánování, 25.2.2016



Kód SP Akce Indikátor
Termín 
pln�ní

Odpov�dnost

1 B.4.6 Kampa� Den Zem� / celodenní akce pro školy a ve�ejnost, Pohádkový les, Likvidace autovrak� realizace akcí 22.4.2016 OŽP

3 B.4.6 Místní férová snídan� realizace akce 14.5.2016 ORM

4 D.3.1 Kampa� Týden pro rodinu / Den sociálních služeb, Osobnost roku v sociální oblasti, aj. realizace akcí kv�ten 2016 OSV/DDM/KDK

5 B.4.6
Kampa� Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / B�h rodným krajem Emila Zátopka, 
Minizátopek, Lidový b�h, B�h d�tí Kop�ivnicí, Na ú�ad bez auta, aj.

realizace akcí zá�í 2016 OŠK/ORM/AKEZ1

6 B.4.6 Farmá�ské trhy / 4 akce realizace akcí 2016 ORM

7 D.1.1 Kampa� Dny Zdraví / nabídka podpory akcí neziskových a p�ísp�vkových organizací k tématu mediální výstup �íjen 2016 tisková mluv�í

8 vize Fórum Zdravého m�sta / dle metodiky 10 P realizace akce 11.5.2016 ORM

9 B.4.6 Osv�tové akce pro d�ti / p�. besedy se žáky ZŠ, téma: fungování ú�adu, vliv m�sta na UR realizace akcí 2016 OVV/ORM

10 D.2.3 Aktivity ve spolupráci s D�tským zastupitelstvem m�sta Kop�ivnice / p�. D�tské fórum, aj. realizace aktivit 2016 ORM/koord DZ2

11 vize Ve�ejná projednání / v�etn� ve�ejných slyšení k projekt�m v realizaci (min. 5)
realizace 

projednání
2016 ORM

III. Harmonogram dalších aktivit

Plán zlepšování pro rok 2016

Vysv�tlivky:
1. Atletický klub Emila Zátopka
2. koordinátorka D�tského zastupitelstva Kop�ivnice
3. koordinátorka dopravního h�išt� Stránka 3 Zpracovalo: Odd�lení strategického plánování, 25.2.2016



Kód SP Akce Indikátor
Termín 
pln�ní

Odpov�dnost

12 C.5.1 P�ísp�vky za m�sto Kop�ivnice v databázi Dobrá praxe / min. 5 p�ísp�vk� zve�ejn�ní 2016 koord PZM

13 A.3.2 Kop�ivnické dny techniky realizace akce 4.-5.6..2016 tisková mluv�í

14 B.4.6 Certifikace neku�áckých provozoven / aktualizace stávajících, ocen�ní nových
p�edání 

certifikátu
31.5.2016 OSV

15 D.1.1 Mezinárodní Den dobrovolnictví / ocen�ní dobrovolník� v rámci MÚ realizace akce
prosinec 

2016
OSV/ORM

16 C.3.2
Aktivní senior / soubor kulturních, sportovních, zábavných a vzd�lávacích aktivit ur�ených zejména 
senior�m

realizace aktivit 2016 OSV/Junák/KDK

17 D.1.1
Aktivity pro d�ti a mládež v období letních prázdnin / N�kdo ven, Mladí m�stu Kop�ivnici, 
dobrovolnické aktivity

reaklizace 
aktivit

2016 OŠK/OŽP/NNO

18 D.1.1
Napl�ování aktivit Zdravotního plánu m�sta Kop�ivnice ve spolupráci s koordinátory ZP / 
Sebeobrana a fyzická práce s t�lem, Šikana a kyberšikana, Stravování a výživa, trestní odpov�dnost 
mladistvých apod. 

schválení 
zprávy o 

napl�ování
2016 OSV/OŠK/ORM

III. Harmonogram dalších aktivit

Plán zlepšování pro rok 2016

Stránka 4 Zpracovalo: Odd�lení strategického plánování, 25.2.2016


