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Kód SP Akce Indikátor
Termín 

plnění
Odpovědnost

1 vize
Obhájení kategorie B / dle celonárodních standardů kategorií MA21 stanovenými PS pro MA21 při RVUR (kontrola na místě 

16.10.2017, obhajoba 7. - 8.12.2017)
obhajoba 2017 30.11.2017 koord PZM

1

2 vize Zpracování auditů udržitelného rozvoje dle aktualizované metodiky 
aktualizace 10 

oblastí UR
31.5.2017 TUR

2

3
metoda 

kvality

Pokračování v propojování aktivit ZM a plnění strategického plánu města / sledování aktivit/indikátorů se vztahem k tématu 

udržitelného rozvoje, práce s náměty z Fóra ZM

sledování 

indikátorů 
2017 ORM

4 B.5.2
Naplňování závazků energetické politiky v souladu s Pravidly systému energetického managementu města Kopřivnice / 

vykonávaného v souladu s ISO 50001
realizace 2017 energetik města

5 B.5.1 Vytvoření plánu vzdělávání v oblasti udržitelné energetiky / školy, zaměstnanci MÚ, atd.
realizace 

školení
2017 energetik města

6 B.5.2
Zpracování dokumentu - Územně energetická koncepce / strategický dokument města stanovující cíle a principy řešení 

energetického hospodářství na úrovni města / dílčí aktivita projektu podpořeného z OPZ

schválení 

dokumentu
2017 - 2018 energetik města

7 B.4.6 Nastavení sledování a vyhodnocování VUR ve školách / vyhodnocování vzdělávání k UR na ZŠ v Kopřivnici
sledování 

indikátorů
2017 OŠK

8 B.4.6 Vyhodnocení a aktualizace sady Místně specifických indikátorů udržitelného rozvoje města Kopřivnice usnesení RM 2017 OŽP

9 B.4.6 Provedení výpočtu Ekologické stopy města Kopřivnice za rok 2016
realizace, 

zveřejnění
2017 OŽP

10 B.4.6 Provedení výpočtu Uhlíkové stopy městského úřadu / v případě schválení dotace z MSK na realizaci projektu
realizace, 

zveřejnění
2017 OŽP

11 B.4.6. Organizace osvětové kampaně "Naše klima - věc společná" / v případě schválení dotace z MSK na realizaci projektu realizace 2017 OŽP

12 B.4.3
Příprava a realizace doporučených opatření vedoucích ke zvýšení ekologického provozu úřadu / navázání na 

provedenou analýzu enviromentálně šetrného provozu MÚ

příprava, 

realizace
2017 tajemník

13 B.4.3 Zpracování Plánu zlepšování kvality ovzduší / dílčí aktivita projektu podpořeného z OPZ
vyhotovení 

studie
2017 - 2018 OŽP

14 D.1.1 Aktualizace Zdravotního plánu města / projednání návrhu v orgánech města
usnesení RM 

příp. ZM
2017 OSV/ORM/OŠKS

15 B.4.6
Projednání a schválení Adaptační strategie na změnu klimatu v orgánech města, příprava realizace dílčích opatření, 

osvěta problematiky 

usnesení, 

realizace akcí
2017 OŽP

16 A.2.4
Pokračování ve spolupráci s podnikatelským sektorem / v rámci aktivit PZM a MA21 (Kopřivnické Dny techniky, Dny 

technické kariéry, atp. )
realizace akcí 2017

Komise PZM a 

MA21

17 C.5.1 Medializace aktivit PZM a MA21 / min. 1 příspěvek měsíčně v místním či regionálním tisku nebo vysílání KT
zveřejnění 

příspěvku 
2017 koord PZM

1

18 B.4.6
Pokračování a rozvoj aktivit v oblasti Globální odpovědnosti / podpora Fair Trade, sbírka Kola pro Afriku, příp. Potravinová 

sbírka, aj. 
realizace akcí 2017

Komise PZM a 

MA21

19 S.1.3 Zpracování analýzy bezbariérovosti  / dílčí aktivita projektu podpořeného z OPZ
vyhotovení 

analýzy
2017 - 2018 ORM

I. Zkvalitnění kategorií A, B

Plán zlepšování pro rok 2017

Vysvětlivky:

1 koordinátorka PZM a MA21

2 tým pro sledování stavu UR města Stránka 1 Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 21.2.2017



Kód SP Akce Indikátor
Termín 

plnění
Odpovědnost

1 B.2.1
Pokračování v realizaci aktivit Cyklostrategie města "Kopřivnice na kolečkách" / doplnění cyklomobiliáře, obnova značení, 

příprava nových cyklotras aj.

schválení 

zprávy o plnění
2017

cyklokoordinátor,

ORM

2 B.2.1 Zpracování dokumentu Cyklogenerel města Kopřivnice / projednání dokumentu v RM
usnesení RM 

příp. ZM
2017

cyklokoordinátor, 

ORM

3 B.4.6
Finanční podpora aktivit neziskových organizací v oblasti udržitelného rozvoje / zpracování podmínek dotačního 

programu dle podmínek MA21 a vyhlášení výzvy k předkládání projektů

schválení 

podmínek RM
2017 ORM

4 B.4.6
Získání externích prostředků na realizaci aktivit MA21 / př. z MSK, MŽP, MV, MZ, nadace Partnerství, ČEZ, nadace VIA, 

Česká rozvojová agentura

schválení 

smlouvy
2017 ORM

5 C.3.2
Realizace min. jedné aktivity s mezinárodním přesahem / př. aktivita ve spolupráci s partnerskými městy, publikace v 

mezinárodních tiskovinách, účast na mezinárodních konferencích ...
realizace 2017 ORM/OŠKS

6 D.1.1
Aktualizace III. Střednědobého plánu sociálních služeb města Kopřivnice pro období 2017- 2020 / přesunuto z roku 2016 

s ohledem na přípravu novely zákona o soc. službách
aktualizace 2017 OSV

7
metoda 

kvality

Pokračování v propojování jednotlivých metod zvyšování kvality uplatňovaných na MÚ a ve městě / MA21, Energetický 

management, CAF, benchmarking, … 
výroční zprávy 2017 tajemník

8 B.4.6
Uspořádání semináře pro občany a zastupitele města Kopřivnice k problematice udržitelného rozvoje / včetně informace 

o výpočtu Ekologické stopy města Kopřivnice 

realizace      

min 1 akce
2017 OŽP/ORM

9 B.4.1
Projednání a schválení nového Plánu odpadového hospodářství, příprava realizace dílčích opatření dle schváleného 

plánu 

usnesení RM 

příp. ZM
2017 OŽP

10 B.5.1
Pokračování ve vytvoření podmínek pro elektronický sběr energetických dat v rámci majetku města / efektivní nakládání 

s prostředky města s cílem dosažení max. finančních úspor 

kompletní 

výkaz dat/rok
2017 OMM

11 D.1.2
Podpora projektů v oblasti mezigenerační spolupráce a sociální integrace / př. Seniorcomp, Den outdoorových aktivit pro 

seniory, Kulatý stůl Motýlek, přehlídka Motýlek apod.
realizace akcí 2017

OSV/Komise PZM 

a MA21

II. Udržitelné zdravé město

Plán zlepšování pro rok 2017

Vysvětlivky: 

1 koordinátorka prevence kriminality Stránka 2 Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 21.2.2017



Kód SP Akce Indikátor Termín plnění Odpovědnost

1 B.4.6 Kampaň Den Země / uspořádání celodenní akce pro školy a veřejnost + Sbírka Kola pro Afriku; Pohádkový les (DDM + MěÚ) realizace akcí 20/22.4.2017 OŽP/DDM

2 B.4.6 Místní férová snídaně / uspořádání akce ve spolupráce s partnery - zahájení Týdne pro rodinu realizace akce 13.5.2017 ORM

3 D.3.1
Kampaň Týden pro rodinu / organiczace Dne sociálních služeb, ocenění Osobnosti roku v sociální oblasti, další aktivity 

organizované ve spolupráci s partnery
realizace akcí 13.-20.5.2017 OSV/DDM/KDK

4 B.4.6
Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / organizace tradičních akcí -Běh rodným krajem Emila Zátopka, 

Minizátopek, Lidový běh, Běh dětí Kopřivnicí, Na úřad bez auta, aj.
realizace akcí září 2017 OŠKS/ORM/AKEZ

1

5 B.4.6 Farmářské trhy / organizace 4 trhů za rok realizace akcí 2017 OMM

6 D.1.1 Kampaň Dny Zdraví / podpora akcí neziskových a příspěvkových organizací k tématu, pomoc při medializaci mediální výstup 1.-.16.10.2017 OSV / tisk. mluvčí

7 vize Fórum Zdravého města / organizace akce dle metodiky 10 P realizace akce 3.5.2017 ORM

8 B.4.6 Osvětové akce pro děti / př. besedy se žáky ZŠ, téma: fungování úřadu, vliv města na UR realizace akcí 2017 OŠKS/ORM

9 D.2.3 Aktivity ve spolupráci s Dětským zastupitelstvem města Kopřivnice / např. Férová snídaně, Dětské fórum, aj. realizace aktivit 2017 ORM/koord DZ
2

10 vize Veřejná projednání / včetně veřejných slyšení k projektům v realizaci (min. 5)
realizace 

projednání
2017 ORM

11 C.5.1 Příspěvky za město Kopřivnice v databázi Dobrá praxe / min. 2 příspěvky zveřejnění 2017 koord PZM

12 A.3.2 Kopřivnické Dny Techniky / organizace a podpora tradiční akce realizace akce 3. - 4.6. 2017 tisková mluvčí

13 D.1.1 Mezinárodní Den dobrovolnictví / ocenění dobrovolníků, dárců krve (společenský večer s vyhlášením) realizace akce 2017 OSV/ORM

14 C.3.2 Aktivní senior / soubor kulturních, sportovních, zábavných a vzdělávacích aktivit určených zejména seniorům realizace aktivit 2017 OSV/Junák/KDK

15 D.1.1
Aktivity pro děti a mládež v období letních prázdnin / organizace volnočasového programu Někdo ven?, nabídka 

dobrovolnických aktivit

reaklizace 

aktivit
2017 OŠKS/OŽP/NNO

16 D.1.1

Naplňování aktivit Zdravotního plánu města Kopřivnice ve spolupráci s koordinátory ZP na školách / Kurzy první pomoci 

a výchova ke zdraví (zdravé stravování), Šikana a kyberšikana pro žáky 6. ročníků, Protidrogová prevence - přistavení 

revolučního protidrogového vlaku

schválení 

zprávy o 

naplňování

2017 OSV/OŠKS/ORM

17 B.4.6
Zapojení do kampaně "Na kole do práce" / oslovení podnikatelského sektoru prostřednictvím RRLZ, výzva k účasti 

zaměstnanců MÚ
realizace akce 2017 ORM

18 C.3.2 Festival Medu a písničky / podpora akce organizované Českým svazem včelařů v areálu Fojství
podpora 

projektu

pravděpod.     7. - 

9. 9. 2017

Komise PZM a 

MA21

III. Harmonogram dalších aktivit

Plán zlepšování pro rok 2017

Vysvětlivky:

1. Atletický klub Emila Zátopka

2. koordinátorka Dětského zastupitelstva Kopřivnice

3. koordinátorka dopravního hřiště Stránka 3 Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 21.2.2017


