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*nově pro rok 2021

č.
Téma 

UR
Kód 
SP

Akce Indikátor
Termín 
plnění

Odpov ědnost

1 I. vize
Zkvalitn ění kategorie B  / schválení t říletého Plánu realizace doporu čení auditu 2020 , odevzdání zprávy o plnění 
podmínek a doporučení expertního týmu

schválení v RM, 
ZM

2021
Tým pro sledování stavu 

Udržitelného rozvoje 
města Kopřivnice

2 I.
metoda 
kvality

Příprava strategického plánu rozvoje m ěsta pro období 2023+  / příprava nového rozvojového dokumentu v souladu s 
principy udržitelného rozvoje a ve spolupráci s veřejností

schválení v RM, 
ZM

2023 ORM

3 I. vize
Promítnutí "chytrých řešení" do p řipravovaných projekt ů města / zapracování opatření k nakládání s dešťovou vodou, 

využití prvků IoT1, digitalizace a elektronizace veřejné správy
realizace 2021 vedení

4 I. C.5.1 Zavádění nových nástroj ů pro zlepšení komunikace s ob čany / portál ob čana, aktualizace webových stránek města, … realizace 2021 tajemnice/OVV

5 I. C.5.1
Aktualizace Spole čných Evropských Indikátor ů / ECI.1 Spokojenost s místním společenstvím, A.3 Mobilita a místní 
přeprava obyvatel, B.10 Ekologická stopa města

projednání v RM 2021 OVS/OŽP/ORM

6 I. vize Realizace participativního rozpo čtování 2021 / aktualizace pravidel dle doporučení Komise PZM a MA21 schválení v RM 2021 ORM

7 X. B.4.6
Koncep ční postup v oblasti Globální odpov ědnost / realizace projektu Kop řivnický GLOBUS , sepsání memoranda o 
spolupráci s dalšími subjekty působícími ve městě v oblasti globální odpovědnosti

realizace 2021

pracovní. skupina 
Komise PZM a MA21 

pro téma globální 
odpovědnost 

8 VII. B.4.6
Nastavení sledování a vyhodnocování VUR ve školách  / vyhodnocování efektivity aktivit vzdělávání k udržitelnému rozvoji 
na základních školách v Kopřivnici

sledování 
indikátorů

2021 OŠKS

9 VII. A.3.1 MAP ORP Kop řivnice III 2 / příprava žádosti o dotaci na realizaci překlenovacího navazujícího projektu projednání v RM 2021 OŠKS

10 II. B.4.3
Adapta ční strategie na zm ěnu klimatu  / realizace nových  opatření, např. monitoring kvality ovzduší - projekt 
senzorového m ěření (v p řípadě schválení dotace) 

realizace 2021 OŽP

11 III. B.5.2
Naplňování závazk ů energetické politiky v souladu s Pravidly systému energetického managementu m ěsta Kop řivnice 
/ vykonáváno v souladu s ISO 50001, vyšší podíl využívání obnovitelných zdrojů energie (např. využití OZE v rámci 
připravované rekonstrukce ZŠ Náměstí)

realizace 2021 energetik města

12 III. B.5.1
Realizace vzd ělávání v oblasti udržitelné energetiky v souladu s Pravidly systému energetického managementu m ěsta 
Kop řivnice  / školy, zaměstnanci městského úřadu, atd.

realizace 2021 energetik města

I. Zkvalitnění kategorií A, B
Plán zlepšování roku 2021

Vysvětlivky:
1. Internet of Things = síť chytrých zařízení s možností sdílení/výměny dat
2. Místní akční plán obce s rozšířenou působností Kopřivnice pro oblast vzdělávání Stránka 1 Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 17.2.2021



č.
Téma 

UR
Kód 
SP Akce Indikátor

Termín 
plnění

Odpov ědnost

1 I C.5.1
Vyhodnocení a aktualizace sady Místn ě specifických indikátor ů udržitelného rozvoje m ěsta Kop řivnice  / v návaznosti 
na aktualizaci Společných Evropských Indikátorů

usnesení RM 2021 ORM/OŽP/OSV

2 I.
metoda 
kvality

Pokračování v realizaci jednotlivých metod zvyšování kval ity uplat ňovaných na MÚ a ve m ěstě / MA21, energetický 

management, benchmarking, CSR1 … 
výroční zprávy 2021

tajemník, garant 
energetického 
managementu

3 I. C.5.1 Medializace a propagace projekt ů města  / zajištění průběžné aktualizace internetových stránek KOPR STAVÍ realizace 2021 OVV

4 I. C.5.1 Příspěvky za m ěsto Kop řivnice v databázi Dobrá praxe  / min. 2 příspěvky zveřejnění 2021
Koordinátor PZM a 

MA21

5 I. vize Získání externích prost ředků na realizaci aktivit MA21
schválení 
smlouvy

2021 ORM

6 II. C.5.1
Realizace osv ětových akcí pro ve řejnost k témat ům UR / aktualizace Společných Evropských Indikátorů, projekt 
Kopřivnický GLOBUS, apod.

realizace 2021 OŽP/ORM/OVV

7 II C.5.2 Medializace aktivit PZM a MA21  / min. 1 příspěvek měsíčně v místním či regionálním tisku nebo vysílání KTK zveřejnění 2021
Koordinátor PZM a 

MA21

8 II. B.4.3
Realizace opat ření dle Adapta ční strategie na zm ěnu klimatu pro m ěsto Kop řivnice  / podpora žadatelů o kotlíkové 
dotace v rámci III. rozšířené výzvy

schválení smluv 2021 OŽP

9 IV.
B.2.1 
B.2.2 
B.2.3

Realizace opat ření na podporu udržitelné dopravy dle ak čního plánu PUMM 2 / rozvoj cyklostezek, zavedení systému 
sdílených elektrokoloběžek a elektoskútrů, zřízení cykloboxů, podpora hromadné dopravy, podpora kampaní, aj.

realizace 2021 cyklokoordinátor/ORM

10 IV.
B.1.2 
B.1.1

Realizace opat ření dle Koncepce statické dopravy m ěsta Kop řivnice  / nová pravidla pro vydávání pakovacích karet, 
regulace parkování v centru města, úpravy parkovišť, aj.

realizace 2021 cyklokoordinátor/ORM

11 V. D.1
Realizace opat ření dle Zdravotního plánu m ěsta Kop řivnice na léta 2020-2022  / příprava aktualizace Komunitního plánu 
sociálních služeb města Kopřivnice

realizace 2021 OSVZ

12
II,IV,V
,VII,VI

II X
vize

Finanční podpora aktivit neziskových organizací v oblasti  udržitelného rozvoje  / navýšení alokace, aktualizace pravidel 
dle podmínek MA21

schválení 
podmínek RM

2021 ORM

13 VI. A.2.4
Pokračování ve spolupráci s podnikatelským sektorem  / v rámci aktivit PZM a MA21 (Kopřivnické Dny techniky, Dny 
technické kariéry, Snídaně s podnikateli, aj.)

realizace akcí 2021 Komise PZM a MA21

14 VII.
D.2.3, 
D.2.2.

Naplňování aktivit Zdravotního plánu m ěsta Kop řivnice ve spolupráci s koordinátory ZP na školách / výchova ke zdraví 
(zdravé stravování, 1. pomoc), šikana a kyberšikana, protidrogová prevence

realizace 2021 OŠKS/ORM

II. Udržitelné zdravé město
Plán zlepšování roku 2021

Vysvětlivky:
1. ang. Corporate Social Responsibility - Společenská odpovědnost firem
2. Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice Stránka 2 Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 17.2.2021



č.
Téma 

UR
Kód 
SP Akce Indikátor

Termín 
plnění

Odpov ědnost

II. Udržitelné zdravé město
Plán zlepšování roku 2021

15 VIII. C.3.1 Realizace projektu z participativního rozpo čtu 2020 / realizace vítězného návrhu, slavnostní otevření otevření areálu 2021
ORM/Správa sportovišť 

Kopřivnice

16 VIII. C.3.2
Realizace min. jedné aktivity s mezinárodním p řesahem  / př. aktivita ve spolupráci s partnerskými městy, publikace v 
mezinárodních tiskovinách, účast na mezinárodních konferencích, aj.

realizace 2021 ORM/OŠKS

17 IX. D.1.2
Podpora projekt ů v oblasti mezigenera ční spolupráce a sociální integrace  / př. Seniorcomp, Den outdoorových aktivit pro 
seniory, přehlídka Motýlek, Den sociálních služeb apod.

realizace 2021
OSVZ/Komise PZM a 

MA21

18 X. D.1.1 Podpora dobrovolnictví zam ěstnanc ů MÚ / pravidelné sbírky, dobrovolnická činnost zaměstnanců úřadu, apod. realizace 2021 ORM/tajemnice/OPE



* nově pro rok 2021

č.
Téma 

UR
Kód 
SP Akce Indikátor

Termín 
plnění

Odpov ědnost

1 I. vize Veřejná projednání / včetně veřejných slyšení k projektům v realizaci
realizace 

projednání
2021 ORM

2 II. B.4.6 Ukliďme Česko / jarní a podzimní výzva realizace
březen, 

září 2021
OŽP/ORM/OPE

3 V. D.1.1 Kampaň Dny Zdraví /  podpora akcí neziskových a příspěvkových organizací k tématu, pomoc při medializaci mediální výstup
7.4., 4.-

17.10.2021
OSVZ/ORM/OVV

4 II. B.4.6 Kampaň Den Země / uspořádání celodenní akce pro školy a veřejnost, sbírka Kol pro Afriku; Pohádkový les (DDM + MÚ) realizace akcí
22.4. a 

17.4. 2021
OŽP/ORM/DDM

5 X. B.4.6 Místní férová snídan ě / uspořádání akce ve spolupráce s partnery - zahájení Týdne pro rodinu realizace akce 8.5.2021 ORM

6 IV.
B.4.6 
B.2.1

Do práce na kole  / oslovení podnikatelského sektoru prostřednictvím Rady pro rozvoj lidských zdrojů, výzva k účasti 
zaměstnanců MÚ

realizace akce
květen 
2021

ORM

7 IX. D.3.1
Kampaň Týden pro rodinu / realizace akcí zaměřených výhradně na rodinu, sportovní a zábavná forma ve spolupráci s 
organizacemi a spolky působící v Kopřivnici

realizace akcí
květen 
2021

OSVZ/DDM/KDK

8 I. C.5.1 Fórum Zdravého m ěsta  / veřejné fórum aj. realizace
květen 
2021

ORM

9 X. B.4.6
Týden udržitelného rozvoje / závěrečná akce v rámci kampaně Do práce na kole, výstavy Na Zemi, přednáška o udržitelném 
rozvoji

realizace
30.5.- 

5.6.2021
ORM

10 VII. C.3.2 Festival volno časových aktivit / alternativa - propojení s doprovodným programem akce Kopřivnické dny techniky 2021 realizace
červen 
2021

OŠKS  

11 VI. A.3.2 Kop řivnické Dny Techniky  / podpora tradiční akce realizace akce
5.6., 

6.6.2021
OŠKS

12 VIII. C.3.2
Aktivity pro d ěti a mládež v období letních prázdnin / organizace volnočasového programu Někdo ven???, Pojď se bavit, 
nabídka dobrovolnických aktivit

realizace aktivit
červenec - 
srpen 2021

OŠKS/NNO

13 IV.
B.4.6 
B.2.1

Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / organizace tradičních akcí - Běh rodným krajem Emila 
Zátopka, Minizátopek, Lidový běh, Zátopkova pětka a desítka, Běh dětí Kopřivnicí, Do práce na kole, aj.

realizace akcí září 2021
OŠKS/ORM/Atletický 
klub Emila Zátopka

14 V. C.3.2 Plavecká sout ěž měst /  3. ročník realizace 29.9.2021
ORM/Asociace sportu 
pro všechny/Sportovní 

klub Kopřivnice

15 II. B.4.6
Den strom ů / osvětová akce k oslavě mezinárodního dne stromů, workshopy, ukázky odborného ošetření stromů, práce 
arboristů …

realizace 20.10.2021 OŽP  

III. Harmonogram plánovaných akcí
Plán zlepšování roku 2021
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* nově pro rok 2021

č.
Téma 

UR
Kód 
SP Akce Indikátor

Termín 
plnění

Odpov ědnost

III. Harmonogram plánovaných akcí
Plán zlepšování roku 2021

16 VI. B.4.6 Farmářské trhy / organizace 4 trhů za rok realizace akcí 2021 OMM

17 II. B.4.6 Komunika ční kampa ň k odpadovému hospodá řství / zaměřená na třídění odpad ů formou DOOR-TO-DOOR realizace 2021 OŠKS/OŽP

18 VII. B.4.6 Osvětové akce pro d ěti k tématu UR/  př. Hravě o globálních tématech, žákovské diskuze s představiteli města aj. realizace akcí 2021 OŠKS/ORM

19 VII. D.2.3
Aktivity ve spolupráci s D ětským zastupitelstvem m ěsta Kop řivnice / např. Férová snídaně, Cyklohrátky, Pohádkový les 
aj.

realizace aktivit 2021
ORM/koordinátor 

dětského zastupitelstva

20 IX. D.1.1 Ocenění dobrovolník ů / dobrovolníků v sociálních službách, dárců krve apod. realizace akce 2021
OSVZ/ORM/OVV/ 

tajemnice

21 V. C.3.2 Aktivní senior / soubor kulturních, sportovních, zábavných a vzdělávacích aktivit určených zejména seniorům realizace aktivit 2021
OSVZ/Junák, svaz 

skautů a skautek/KDK
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