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Kód SP Akce Indikátor
Termín 
pln ění

Odpov ědnost

1 vize
Obhájit kategorii B / dle celonárodních standardů kategorií MA21 stanovenými Pracovní skupinou pro 
MA21 při Radě vlády pro UR (kontrola na míst ě 1-24.10.15, obhajoba 1.12.15)

obhajoba 2015 1.12.2015 koord PZM1

2
metoda 
kvality

Spolupráce p ři rozpracování aktual. strategického plánu m ěsta do digitálního procesního modelu 
v ATTISu / vytvoření vazeb, kde je to možné, na indikátory sledované v rámci MA21

sledování 
indikátorů v 

ATTISu
2015 ORM/správce 

procesního modelu

3
metoda 
kvality

Dokon čení externího hodnocení 10 oblastí UR dle metodiky hodnocení kat. A v kritériích MA21, 
aktualizace stávajících  

posouzení 
oblastí

2015 Tým UR2

4 B.4.6 Pokra čování v propagaci Fair Trade / vzdělávací akce, osvětová činnost realizace akce 2015
Komise PZM a 

MA21

5 B.5.2 Zavedení energetického managementu dle kritérií ČSN EN ISO 50001 realizace 2015 energetik města

6 D.1.1 Realizace aktivit Zdravotního plánu m ěsta / dle stěžejních priorit plánu stanovených PS
schválení zprávy o 

plnění 2015 OSV/ORM

7 B.4.6 Aktualizace výpo čtu Ekologická stopa m ěsta Kop řivnice schválení zprávy o 
plnění 2015 OŽP

8 B.5.1 Realizace školení k udržitelné energetice /  prostřednictvím energetika města
realizace 
školení

2015 energetik města

9 B.4.6 Schválení Sady místn ě specifických indikátor ů města Kop řivnice usnesení RM 10.2.2015 OŽP

10 A.2.4
Rozšíření spolupráce s podnikatelským sektorem / v rámci aktivit PZM a MA21, např.  Do práce na 
kole

realizace akce 2015
Komise PZM a 

MA21

11
B.4.6, 
A.3.1

Zapojení n ěkteré z místních škol do programu "Škola podporujíc í zdraví"
realizace 
semináře

2015 koord PZM1/OŠK

12 C.5.1 Medializace PZM a MA21 / min 1 příspěvek měsíčně
zveřejnění 
příspěvku 

2015 koord PZM1

I. Zkvalitnění kategorií A, B

Plán zlepšování pro rok 2015

Vysvětlivky:
1 koordinátorka PZM a MA21
2 tým pro sledování stavu UR města
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Kód SP Akce Indikátor
Termín 
pln ění

Odpov ědnost

1 B.2.1
Realizace aktivit Cyklostrategie m ěsta "Kop řivnice na kole čkách" / nákup mobiliáře, úprava 
dopravních značení ve prospěch cyklistů, aktivní spolupráce s asociací měst pro cyklisty

schválení zprávy o 
plnění 2015 cyklokoordinátor,

ORM

2 B.2.1 Zpracování dokumentu Cyklogenerel m ěsta Kop řivnice
schválení 

dokumentu
2015 cyklokoordinátor, ORM

3 B.4.6 Zahájení dota čního programu 1/ORM/2015 - Zdravé m ěsto Kop řivnice vyhlášení 10.2.2015 ORM

4 B.4.6
Získání externích prost ředků na realizaci MA21  / př. z MSK, MŽP, MV, MZ, nadace Partnerství, ČEZ, 
nadace VIA, Česká rozvojová agentura

schválení 
smlouvy

do 
31.8.2015

ORM

5 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 ...

realizace 2015 ORM/OŠK

6 D.2 Spolupráce na aktivitách Komise prevence kriminalit y a protidrogové prevence
společná 
aktivita

2015 koord PK1

7 C.5.1 Spolupráce p ři napl ňování Marketingové strategie m ěsta Kop řivnice
schválení úkolů 

za MA21
2015 OVV

8
metoda 
kvality

Spolupráce v rámci aplikace jednotlivých metod řízení kvality uplat ňovaných na MÚ a ve m ěstě / 
MA21, CAF, benchmarking, … 

výroční zpráva 2015 tajemník

9 B.4.6
Seminá ř pro zastupitele m ěsta Kop řivnice o PZM a MA 21 / součástí semináře bude i tématika 
udržitelného rozvoje

realizace      
min 1 akce

23.2.2015 OŽP/ORM

10 B.5.1
Využití a implementace podmínek pro el. sb ěr energetických dat v rámci veškerého majetku 
města / nezbytné pro efektivní nakládání s prostředky města s cílem dosažení max. finančních úspor

kompletní 
výkaz dat/rok

2015 OMM

11 B.4.6 Realizace seminá ře Ekologická stopa m ěsta Kop řivnice / v návaznosti na aktualizaci výpočtu realizace akce 2015 OŽP

12 D.1.2
Podpora projekt ů v oblasti mezigenera ční spolupráce a sociální integrace / př. SenSen, 
Seniorcomp, Den outdoorových aktivit pro seniory, Motýlek apod.

realizace akce 2015 OSV/Komise PZM a 
MA21

II. Udržitelné zdravé město

Plán zlepšování pro rok 2015

Vysvětlivky: 
1 koordinátorka prevence kriminality Stránka 2 Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 3.2.2015



Kód SP Akce Indikátor
Termín 
pln ění

Odpov ědnost

1 B.4.6 Kampaň Den Země / Den Země realizace akce 23.4.2015 OŽP

2 B.4.6 Kampaň Den Země / Pohádkový les, Likvidace autovraků realizace akcí duben 2015 OŽP/ORM

3 B.4.6 Místní férová snídan ě realizace akce 9.5.2015 OŽP

4 D.1.1.5 Kampaň Den bez úraz ů / Víte, kde a jak pomáháme, pomáhejte také!!! realizace akce červen 2015 OSV/ORM/DDM/KDK

5 B.4.6
Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut / Běh rodným krajem Emila Zátopka, 
Minizátopek, Lidový běh, Běh dětí Kopřivnicí, Na úřad bez auta

realizace akce září 2015 OŠK/ORM/AKEZ1

6 B.4.6 Farmářské trhy realizace akcí
15.5.,12.6., 
11.9.,16.10. 

2015
ORM

7 D.1.1 Kampaň Dny Zdraví /  nabídka mediální podpory vlastních akcí dílčích organizací k tématu mediální výstup říjen 2015 OVV

8 vize Fórum Zdravého m ěsta /  dle metodiky 10 P realizace akce 20.5.2015 ORM

9 B.4.6 Osvětová akce pro d ěti /  př. besedy se žáky ZŠ, téma: fungování úřadu, vliv města na UR realizace akce 2015 OVV/ORM

10 D.2.3
Aktivita ve spolupráci s D ětským zastupitelstvem m ěsta Kop řivnice / př. Dětské fórum, Zlatý 
Komenský

realizace 
aktivity

2015 ORM/koord DZ2

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

projednání
2015 ORM

12 B.4.6 Akce na Dopravním h řišti Kop řivnice / realizace min. 5 akcí předání výkazu 2015 koord DH3

13 D.1.1 Školení o 1. pomoci pro zam ěstnance ú řadu /  alespoň dobrovolné 
realizace 
školení

2015 ORM

III. Harmonogram dalších aktivit

Plán zlepšování pro rok 2015

Vysvětlivky:
1. Atletický klub Emila Zátopka
2. koordinátorka Dětského zastupitelstva Kopřivnice
3. koordinátorka dopravního hřiště Stránka 3 Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 3.2.2015



Kód SP Akce Indikátor
Termín 
pln ění

Odpov ědnost

14 C.5.1 Příspěvek za město Kop řivnice v databázi Dobrá praxe  / min. 3 ks zveřejnění 2015 koord PZM

15 A.3.2 Kop řivnické dny techniky realizace akce 6.-7.6..2015 OVV

16 B.4.6 Certifikace neku řáckých provozoven / aktualizace stávajících, ocenění nových
předání 

certifikátu
31.5.2015 OSV

17 D.1.1 Mezinárodní Den dobrovolnictví / ocenění dobrovolníků v rámci MÚ realizace akce
prosinec 

2015
OSV/ORM

18 C.3.2
Aktivní senior / celoroční aktivizační projekt zaměřený na seniory, vzdělávací beseda, cyklovýlet, 
Akademie III. věku, Seniorcomp, aj.

realizace aktivit 2015 OSV/Junák/KDK

19 D.1.2
Jak se nestát ob ětí / aktivita zpracována formou tzv. Divadla fórum, mezigenerační aktivita, preventivní 
program zacílený na vzdělávání seniorů v tématech souvisejících s předváděcími či podobnými akcemi

realizace 
představení

22.9.2015 OSV/ORM

III. Harmonogram dalších aktivit

Plán zlepšování pro rok 2015
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