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textu mod ře

Pozn.: tento list není sou část plánu , slouží pouze k pracovním účelům

Projednání v Zastupitelstvu města 
Kopřivnice (7.3.2013)

TVORBA

SCHVALOVACÍ PROCES

15. 1. 2013 - 1. projednání v RM                 
18. 2. 2013 - 2. projednání v RM

Projednání v Komisi PZM a MA21

Návrh plánu  - ORM

Projednání v Týmu pro sledování stavu UR 
města Kopřivnice
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Kód SP Akce Indikátor
Termín 
pln ění

Odpov ědnost

1 I.2.2.6
Obhájit kategorii B / dle celonárodních standardů kategorií MA21 stanovenými Pracovní skupinou pro 
MA21 při Radě vlády pro UR (Obhajoba 18.9.2013, kontrola na míst ě 16.10.2013)

obhajoba 2013 16.10.2013 koord PZM¹

2 I.2.2.6
Zajistit sou činnost  při realizaci projektu Strategický rozvoj m ěsta / reg.č.CZ.1.04/4.1.01/89.00082 
aktualizace strat. plánu, dle plánu zlepšování 2012: doplnit priorizaci a indikátory dle UR

jmenování 
komise²

25.4.2013 zastupitelstvo

3 I.2.2.6
Definovat rozsah a navázat spolupráci  s externím odborníkem /  v návaznosti na práci Týmu UR*, př. 
další oblast analýzy UR v návaznosti na novou strategie města

dohoda/ 
objednávka

30.6.2013 Tým UR³

4
D.4.2.1 
D.4.2.2 
D.4.3.4 

Dokon čit projekt „Realizace místní Agendy 21 v Kop řivnici aneb Živá Kop řivnice“ 
schválení 

závěr. zprávy
15.2.2013⁴ koord PZM

5
D.3.2.1  
D.3.2.2

Vytvo řit podmínky pro el. sb ěr energetických dat v rámci veškerého majetku m ěsta /  nezbytné pro 
efektivní nakládání s prostředky města s cílem dosažení max. finančních úspor

kompletní 
výkaz dat/rok

31.12.2013 OMM

6
S.1.1.4 
S.2.2.2

Zpracovat zdravotní profil m ěsta / v návaznosti na analýzu zdravotních ukazatelů obyvatel
schválení 
profilu RM

31.12.2013 OSV

7 D.4 Aktivita v environmentální oblasti / př. Ekologická/uhlíková stopa
realizace 
projektu

31.12.2013 OŽP

8 D.4.2.1 Stanovit rozsah aktivit m ěsta Kop řivnice na podporu Fair Trade usnesení RM 30.6.2013 Tým UR

9
I.4.4.1 
I.2.2.6

Stanovit rozsah spolupráce m ěsta Kop řivnice v p ůsobnosti MAS Lašsko, o. s. / vč. určení 
odpovědné osoby pro koordinaci dílčích kroků

pověření 30.6.2013 Tým UR

10

11

12

13

14

15

16

I. Zkvalitnění kategorií A, B

Plán zlepšování pro rok 2013

Vysvětlivky:
1 koordinátorka PZM a MA21
2 pro strategický rozvoj, řídící orgán aktualizace
3 tým pro sledování stavu UR města
4 termín odevzdání závěr.zprávy, poskytovatel posuzuje 45 dní Stránka 1 Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 11.2.2013



Kód SP Akce Indikátor
Termín 
pln ění

Odpov ědnost

1 D.2.1.4
Realizovat motiva ční kampa ň na podporu cyklodopravy  / cíl: zvýšit společenský kredit cyklodopravy 
jako rovnocenné dopravy ve městě, předpoklad: získání externích prostředků

realizace 15.12.2013 ORM

2
D.4.2.1 
D.2.2.6

Vyhlásit dota ční program Zdravé m ěsto Kop řivnice / náplň: podpora environmentální výchovy a 
osvěty, kampaní (Den země, Dny bez úrazů, Dny Zdraví,…) a aktivit v souladu s tématem roku 2013

vyhlášení 5.2.2013 ORM

3
I.2.1.4 
I.2.2.6

Spolupracovat v propojování princip ů dílčích metod řízení kvality uplat ňovaných na MÚ a ve 
městě / MA21, CAF, benchmarking, … 

výroční 
zpráva¹

15.12.2013 tajemník

4 E.2.1.3
Dokon čit úsp ěšně projekt „Kop řivnický rok aktivního stárnutí a mezigenera ční spolupráce" / 
financován z Dotačního programu pro MA21 v MSK

schválení 
závěr. zprávy

31.1.2013² koord PZM

5 1.2.2.6 Získat externí prost ředky na realizaci MA21  / př. z MSK, MŽP, MV, MZ …
schválení 
smlouvy

30.11.2013 ORM

6 S.2 Spolupracovat na aktivitách Komise prevence krimina lity a protidrogové prevence
společná 
aktivita

31.12.2013 koord PK³

7 I.2.1.1 Spolupracovat p ři napl ňování Marketingové strategie m ěsta Kop řivnice
společná 
aktivita

31.12.2013 OVV

8 1.2.1.1
Realizovat alespo ň jednu aktivitu s mezinárodním p řesahem  / př. aktivita ve spolupráci s 
partnerskými městy, publikace v mezinárodních tiskovinách, účast na mezinárodních konferencích ...

realizace 31.12.2013 ORM/OŠK

9
D.4.2.1 
D.4.3.4

Pokra čovat v propagaci a podpo ře třídění/sb ěru BRKO ⁴
nákup 

kompostérů
31.12.2013 OŽP

10

11

12

13

14

15

16

II. Udržitelné zdravé město

Plán zlepšování pro rok 2013

Vysvětlivky: 
1 výroční zpráva o uplatňování metod kvality
2 termín pro odevzdání závěr. zprávy
3 koordinátorka prevence kriminality
4 biologicky rozložitelný odpad Stránka 2 Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 11.2.2013



Kód SP Akce Indikátor
Termín 
pln ění

Odpov ědnost

1
I.2.1.4 
D.4.2.1

Kampaň Den Země / př. Likvidace autovraků realizace akce 2013¹ OŽP

2
I.2.1.4 
S.1.1.6

Kampaň Den Země / Žijeme Zdravě, hravě + Den sociálních služeb realizace akce 18.4.2013
OSV/ 

Radamok²

3
I.2.1.4 
D.4.2.1

Kampaň Den Země / Pohádkový les realizace akce 20.4.2013 koord PZM

4
I.2.1.4 
I.3.3.2

Kampaň Den bez úraz ů / Narozeninový Den dětí realizace akce 1.6.2013 OSV

5
I.2.1.4 
I.3.3.2

Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / Pochod všech generací - Šlápoty realizace akce 14.9.2013 OSV

6
I.2.1.4 
I.3.3.1

Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut /  Den jako vymodelovaný! realizace akce 17.9.2013 ORM

7
I.2.1.4 
I.3.3.2

Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut /  Minizátopek, Zátopkova pětka a desítka 
(akce ZŠ E. Zátopka)

realizace akce 20.9.2013 ORM

8
I.2.1.4 
I.3.3.2

Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / Běh rodným krajem Emila Zátopka realizace akce 21.9.2013 OŠK

9
I.2.1.4 
I.2.1.3 

Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut /  Město je naše společné hřiště s výstavou 
projektů města ve vestibulu MÚ, 10. let Zdravého města Kopřivnice a místní Agendy 21

realizace akce 25.9.2013 ORM/OVV

10
I.2.1.4 
D.4.2.1

Farmářské trhy realizace akcí
17.5, 14.6, 
13.9,11.10

ORM

11 I.2.1.4 Kampaň Dny Zdraví /  nabídka mediální podpory vlastních akcí dílčích organizací k tématu mediální výstup
4-17.10. 

2013
OVV

12 I.2.1.4 Seminá ř pro zastupitele / dle potřeby př. podmínky postupu v rámci MA21, UR, strategie …
realizace 
semináře

31.12.2013 ORM

13 I.2.1.4 Fórum Zdravého m ěsta /  dle metodiky 10. P realizace akce 20.5.2013 ORM

14 I.2.1.4 Osvětová akce pro d ěti /  př. besedy se žáky ZŠ, téma: PZM a MA21+ fungování úřadu realizace akce 31.12.2013 OVV/ORM

15 I.2.1.4 Aktivita ve spolupráci s D ětským zastupitelstvem m ěsta Kop řivnice / př. Dětské fórum
realizace 
aktivity

14.5.2013 ORM

16 I.2.1.4 Veřejná projednání / včetně veřejných slyšení k projektům v realizaci (min. 5)
realizace 

projednání
31.12.2013 ORM

III. Harmonogram dalších aktivit

Plán zlepšování pro rok 2013

Vysvětlivky:
1 termín bude stanoven v lednu 2013
2 Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, o.s. - provozovatel objektu hájenka Stránka 3 Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 11.2.2013



Kód SP Akce Indikátor
Termín 
pln ění

Odpov ědnost

17
I.2.1.4 
E.2.2.7

Akce na Dopravním h řišti Kop řivnice / realizace min. 5 akcí předání výkazu 1.12.2013 koord DH¹

18 I.2.1.4 Školení o 1. pomoci pro zam ěstnance ú řadu /  alespoň dobrovolné 
realizace 
školení

31.12.2013 BOZP

19

20

21 Návrh motiva ční kampan ě na podporu cyklodopravy : Zdravý pohyb ve městě i v přírodě

22
pořízení chyb ějícího mobiliá ře - návrh umístění ve spolupráci (diskuse) se seniory (lavičky) a 
dětským zastupitelstvem (stojany na kola)

ORM

23
"Oddech parkovišti" - akce v rámci ETM a EDBA = výzva na intranetu, aby zaměstnanci MÚ přijeli 
jeden pátek do práce na "kolečkách", motivace = odměna = snídaňový Fair Trade balíček

ORM

24
pokra čování SENIORCOMPU - náplň: CYKLOVÝLET, jak naplánovat (vyhledání měst s 
cyklostezkami, mapy stezek v ČR), jak pozvat známé (mail), jak cestovat s kolem (IDOS), jak koupit 
dobrý fotoaparát na cestu (srovnávání zboží), jak fotografie umístit na web 

ORM

25
besedy s odborníkem /  téma: správné a bezpečné užívání cyklostezek a cyklotras, cíl. skupiny: 
senioři + školení pro řidiče seniory, veřejnost - venkovní akce (RAKUS/TOMŠÍK)

OSV

26
beseda - správné  a bezpe čné užívání cyklostezek a cyklotras / natáčení na venkovní akci, 
následné vysílání jako smyčka v KTK

OSV

27 akční zájezd pro "seniory cyklisty"  / odvoz na Bečvu, zpět na kole OSV

28 sportovní den pro seniory /  opakování úspěšné akce OSV

29 cyklohrátky / pro malé i velké, min. 1 přes rok ORM

30 nordic walking /  výuková vycházka pro rodiny s odborníkem OSV

31 zpracování SEA/  k aktualizovanému strategickému plánu ORM

32 možnost propojení s projektem  cyklostezka Kopřivnička / konec 2013, tisk brožur/map ORM

III. Harmonogram dalších aktivit

Plán zlepšování pro rok 2013

Vysvětlivky:
1 koordinátorka dopravního hřiště Stránka 4 Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 11.2.2013


